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ډالۍ
ــــ دخپل ژوند ملګرې ته چې په ژوند کې له هرې ستونزې
سره دمبارزې کولو په حالت کې مې مال تړي.
ـ زمادهېواد هروګړي ته چې زه يې مينې اودرد ليکوالۍ
اوخصوصاً دلنډې کيسې ليکلوته هڅولى يم.

,
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دروشن ځوانې کيسې
د لنډو کيسو دغه ټولګه ( کوچنۍ ناوې ) راته ښـاغلي روشـن صـيا را وسـپارله،
چې يو څو کرښې پرې تورې کـړم ،کـه څـه هـم زه چنـدانې کيسـه ليکـوال نـه يـم خـو
وخت نا وخت ځېنې کيسې له نورو ژبو پښتو ته را ژباړم.
د روشن صيا د لنډو کيسو ټولګه مې ټوله ولوسته  ،رښتيا هم ډيرې يې داسې
کيسې وې،چې د لنډې کيسې تعريف يې په خپل ځان کې ځـايولي شـي ،کـه چېـرې
لنډه کيسه داسـې وپېننـو چـې لنـډه کيسـه يـو داسـې فـن دى چـې ځـان تـه ښـکالييز
اصول اوفني غوښتنې لري لکـه کـوټلى تـايير ،رمزيـت او دمـوادو فنکارانـه اوډل،
هره کيسه بايد تلوسه ،پيل  ،منځ او پاى سره يوه هيجاني پايله ولري ،کيسـه بايـد
له پيل څخه منطقي وي بايد پالټ او بيان يې منطقي او له ولولو ډک وي ،که مـو
د ښاغلي روشن کيسې په دغه تعريف کې را انحصارې کړو ،نو په تول تللې دي.
دا چې لنډه کيسه يو حکايت دى چې خيال او حقيقـت سـره نغـاړي تلوسـه او خونـد
لري  ،همدا علت دي،چې له لوستلو وروسـته لوسـتونکى ډېـر خپـه کـوي او يـا يـې
ښه خوشاله ساتي نـو پـه دې اسـاي ويلـى شـو،چې د يـو بريـالي او هنـر پـال کيسـه
ليکوال پياوړتيا او کاميابي په همدغه ټکي کې ده ،چـې دا ښـېګ ې مـا د ښـاغلي
روشــن ( ســبا اختــر دى ،کــوچنۍ ناوې،دښــوون ي جــامې،د ژونــد رنګونه،نابلــده
سوالګره،پلټنه ،او ستا يادونه) کيسو کې وليدلې ،يعنـې روشـن پيـاوړى کيسـه
ليکوال دى.
سبا اختر دى  ،کيسه مو ته د روانو ناخوالو يو روڼ ان ور راکوي ،په کيسه کـې
د دوو کوچنيانو پالر د سيمې د اوسـيدونکيو پـه لمسـون او شـېطانۍ د شـومو او
نا کره دسيسو له امله د بهرنيو ځواکونو له خوا وړل کېږي  ،په کـور کـې يـو زوى او
لور،په دې تمه وي،چې پالر به يې اختـر تـه راځـي او دوى بـه د نـورو ماشـومانو پـه
څېر له خپل پالر سره مېله ځايونو ته ځي خو مور يې د حال نه ويلو په صـور کـې
له ډېر زورېدونکي حالت سره مخ وي.
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ستا يادونه هم د ټولنې مجبوريتونه راښيي ،يو ځوان له يوې نجلۍ سره پـه مينـه
کوژده کوي،بيا د ولور د پوره کولو لپاره ګاونډي هېواد ايران ته ځي .کوژده شوې
نجلۍ يې په کور کې په تمه ناسته وي ،چې خاوند يې لـه ځـان سـره د ايـران نـه ي
نيولې ښ ه راولي ،کوژده شوې نجلۍ ددې حالت په ليدو سره ضعفت کوي او بيا
په روغتون کې ساه ورکوي.
د دې دواړو کيسو پيل په ښو جملو سره شوي،يانې ښه پيل لـري  ،دلتـه بـه يـې د
بېلګې په ډول د ( سبا اختر دي) کيسې پيل راواخلو،چې له پيله څومره ښـې لنـډې
جملې ،ان وريزه ژبه د ماشومانو له پوهې سـره سـمې کارېـدلې مکـالمې او تلوسـه
لري:
په هر صور د روشن صيا کيسې په ځوانه مرحلـه کـې دي ،دا چـې دى ځـوان
دى  ،نو کيسې يې هم ځوانې دي ،ځېنې سوژې يې دومره نـوې دي،چـې د هـېڅ يـوه
ليکــوال هــم ورتــه نــه دي پــام شــوى لکــه زمــا مــوټر ،زمــا ليکونــه او داســې نــورې.
دده د کيسو ښې ځانګړنې ،دا دي چې دى د کيسو لپـاره خـو ه او معيـاري کيسـه
ييزه ژبه لري او لنډې لنډې خو مانا لرونکې جملې کاروي  ،همـدا علـت دي،چـې د
کيسو لوستونکي يې ډېر دي.
زه ښاغلي روشن ته ددغې ټولګې د چاپېدو مبـارکي وايـم او دا وايم،چـې د روشـن
په هره کيسه باندې يو کتاب خبرې کېداى شي،خو د اوي لپاره همدومره.
د ښه کيسه ييز نثر د روڼتيا په هيله يې،تاسودکتاب لوستوته رابولم.
بختيار تالش
جالل اباد – صفا راډيو
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د روشن دويم بريالى ګام
د ګران روشن د لنډو کيسو لومړۍ ټولګه مې هم لوستې او د دويمـې
د لوســتو لورېينــه يــې دا دى،تــر چــاپ وړانــدې را بانــدې وکــړه ،دا
کيسې مې په ټوليز ډول ځکه خوښې شـوې ،چـې د ژونـد د بېال،بېلـو
ډګرونــو موضــوعا يــې پکــې را اخيســتي ،جوړښــت او ارايــه يــې
دواړه تر مخکينيو کيسو د معيـار خواتـه نېـږدې ښـکاري او زېـرى
کـــوي ،چـــې کـــه روشـــن صـــيا خپلـــې دا هڅانـــدې او فعـــالې هڅـــې
همداسې په مينه روانې وساتي ،د راتلونکې يو ښه کيسه ليکوال بـه
وي .اهلل دې همداسې کړي
آمين
ارشادرغاند جال ل اباد
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له کلي ترښاره او له ښاره ترکلي

په ((کوچنۍ ناوې)) نومي کتاب کې د کليوال ژوند خـاررې ،مينـه ،سـاده
والى ،رښتينولي او  ...په ډېـره هنـري ب ـه ان ـور شـوي دي .ليکـوال تـر ډېـره
هغــه څــه ((کيســه)) کــړي ،چــې ده درک کــړي او اغېــز يــې لــه ځــان ســره
اخيستى ،له کلي تر ښاره او له ښار ه کلي ته تللى ،د رې په او دو کـې يـې
يو کوچنى ليدلى چې له خپلو لويو هيلو سره د مور تر غېږ ځان رسـوي ،څـو
تنه بېوزله د پالر له عارفي محروم ويني ،د دوو تنو پـه اړه د اعـدام شـوې
پره کړه غندي ،د يو ساده کليوال د عسـکرۍ خـاررو اورېـدو تـه ډډه وهـي،
لرګيــو راوړولــو پســې غــره تــه لــه تلل ـى کليــوال خبرېــږي چــې د ســوله ســاتو
بهرنيو ځواکونو لخوا په ډېرې بېغورۍ وژل کېږي او ورسره نور ليـدلي څـه
يې هم ياد کړي خو د سړي کيسه ييزه تنده هغه مهـال پـرې خړوبېـدلى شـي
چې دغه کتاب ((کوچنۍ ناوې)) تر پايه ولولي .زه ښاغلي روشن تـه د سـتر
مينه پالونکي څښتن له درباره دده د نورو برياوو په نيت سونه لپه کوم او
د کيسو مينه والو ته يې د لوستو بلنه ورکوم.
محا اهلل اهلل يار ننګرهار
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ځوان روشن اوکوچنۍ ناوې
داخبره جوته ده چې هر فن اوهنر ځانته استعداد او ړتيا
غواړي،ځکه خو ګران ملګرى،ځوان شاعر اوليکوال رفيع اهلل
روشن هم دشعر اوهم دلنډې کيسې په ليکلوکې ځانګړي سبکونه
لري اودهرې پن ونې لوستل يې ځانګړى خوند لري،داچې کتاب
يې دکيسودى نو غواړم يوڅوکرښې پرې تورې کړم اوخپل هغه
مسؤوليت چې ده راته راسپارلى ادايې کړم،دهغه د هرې کيسې په
لوستلو لوستونکى اړ کېږى ،چې بله کيسه ولولي ،دا به د لوى رب
لورينه وبولو ،چې پرښاغلي روشن يې کړې ،کنه يوڅوک په دومره
لنډه موده کې داسې شاهکارې پن ونې نشي کولى ،څنګه يې چې
ښاغلى روشن کوي ،روشن که څه هم د ليکوالۍ په ډګر کې لکه د
نورو ليکوا نو په شان کالونه ندي تېر کړي مګر ليکنې او کيسې
يې ډېر له فهم او مطالبو ډکې وي ،هره يوه کيسه يې جال خوند لري،
که مبالغه ونشي ،زه يې هره ليکنه هغه که نثري وي اوکه نظمي بار
بار لولم ولې چې يوډول خوندورټکي سره پېيي.
قدرمنو لوستونکو! تاسو د ښاغلي روشن د لنډو کيسو لوستلو ته
رابولم ،او ډاډمن يم چې تاسو به ترې هم همغومره خوند واخلئ،
څومره چې ترې ما اخستى ،د کتاب تر پايه به تاسو دې پايلې ته
ورسېږئ ،چې رېښتيا هم ځوان او نوښتګر ليکوال ښاغلي روشن په
هرې کيسې کې د خپلو هېوادوالو ستونزې او مشکال

رانغاړلي

دي ،زه ښاغلي روشن ته د لنډو کيسو د دوهمې ټولګې مبارکي وايم
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او له لوى رب(ج) څخه ورته د ژوند پاتې مزل کې د برياليتوب او
پرمختګ هيله کوم ،دا هم تاسو او دا هم (کوچنۍ ناوې) قدرمنو
لوستونکو! له تاسو څخه هم هيله لرم ،چې د لنډو کيسو له لوستلو
وروسته ښاغلي روشن ته د برياليتوب دعاګانې وکړئ.
دوروولۍ په ټوله هغه مينه چې له روشن سره يې لرم
اميرزېا دُرانى خوست
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داخاوره به دېر الفتونه وزېږوي
د روشن صيا اخالص او پېرزوينه د ځـان پـه اړونـد د قـدر وړ بـولم ،
چې زما امي څخه يې هيله وکړه تر څو دده دنوي کتاب چې
« کوچنۍ ناوې» په نامه يـې نومـولى يـو څـه ولـيکم  ،د اوسـني وخـت
بادرکه او با احساسه افغان ځوانانو او پـه خـاص ډول د بـا اسـتعداده
او ورــن دوســته ځوانــو ليکوالــو او شــاعرانو ي تــه راوړنـې زمــونږ
پردېســـــو افغانـــــانو لپـــــاره درو غـــ ـ ا ده  ،دوى د خپلـــ ـې ټـــــولنې
ان ورګران دي  ،هر څه چې نن زمـونږ پـه افغـاني ټولنـه کـې تېرېـږي ،
دوى يې په خپلو ليکنو او اشعارو کې منعکسوي  ،زمونږ د ټـولنې د
اصــلي ماهيــت او حوادي ـو د ښــودلو هنــدارې دي  ،او مــونږ ددوى لــه
رريقه د ورن په رمز او اسرار خبرېږو  ،زه روشن صيا له نـندې څخـه
پېننم  ،دده د مقالو،لنډوکيسو او اشعارو سره اشنا يم او دده د ادبي
ژوند بهير تعقيبوم  ،روشن د داسې ځاى اوسېدونکى دى ،چې کـوم
چې له اوي څخه تقريباًيوه پېړۍ مخکښې پکې اروا ښاد استاد ګل
پاچا الفت زېږېدلى دى  ،زه په دې بلکل مطمئين يم چې روشـن او د
دې منطقې نور با استعداده ځوانان چې د فرهنګ په جبهه کې کار او
فعاليت کوي د الفت صيا د رې پيـروان دي  ،زه دې ټولـو ځوانـانو
ته او په خاص ډول رفيع اهلل روشن ته د فرهنـګ پـه دې بـا مسـؤوليته
او سپېڅلې جبهه کې د زياتو برياليتوبونو هيله کوم .
محمد قاهر «دردمند» روسيه  ،سانکت پتربورګ
ځوانيمرګه ناوې اودروشن له حقيقته ډکې کيسې
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دښاغلي روشن د لنډو کيسو مجموعه راته داځل مخکې له چاپ
راورسېده په داسې حال کې چې زه تراوسه د لومړنۍ مجموعې (
بې موره ) لوستلو ته سترګې په ر يم دا ځکه چې مسافرۍ او
دورن نه لرې والي ترې محروم کړى يم.
دغه مجموعه( کوچنۍ ناوې) مې په ډېره ليوالتيا او مينه له سره
ترپايه ولوستله چې خورا په زړه پورې وه ،ښاغلي روشن دهغه
استعداد له مخي چې دکيسو په برخه کې پرې اهلل پېرزوينه کړې له
ډېر دقت او زيرکتيا يې کار اخيستى ،هره جمله يې ځانته د ځانګړي
مفهوم په وړاندې کولو دټولنې له ناخوالو ان ور جوړوي.
په کيسو کې له داسې کلمو او سوژو کار اخيستل شوى چې
لوستونکي د يوې کيسې په لوستلو بلې ته مجبور وي او هغه څه
چې لولي لکه په يوه واقعي او پخوا تېرشوى فلم کې يې چې د خيال
په هنداره ګوري او دا هر څه هغه وخت کېداى شي چې حقيقت ولري
او دروشن دلنډو کيسو لويه ځانګړنه همداده چې کيسې يې په
حقيقت و ړې دي اوهغه څه يې ان ور کړي کوم چې دټولنې وګړيو
په خپلو سترګو ليدلي.
زه د روشن صيا دقلم مينه والوته مبارکې وايم او ورته په دې برخه
کې د نورو پن ونو په هيله يم.
سهراب سهار بلجيم ،دافغانانو کلتوري او ادبي ټولنه
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سبا اختر دى
د روژې وروســـتى ماښـــام وو ،کـــوچنى ماشـــوم لـــه لويوهيلوســــره
دمورڅنــګ تــه ورغــى دهغــې لــه ســره يــې پړونــى پــه نــازکو ګوتــوک
کړ،په وړه اونرمه ژبه يې ورته وويل:
مورې ! سباته ،ماته زما نوې جامې اغوندې ؟
مور :هو زوى جانه بوټونه به هم درته په پښوکړم.
زوى :شانو خوهم نوي کالي لري هغه به يې هم اغوندي ؟
هوکنه! هغه خوهم ستا خور ده ،دواړه به پاکې جامې واغوندۍ او لـه
ترونوسره به مو ماماګانو او نورو خپلوانوکره و ړ شئ!
کـــوچنى موســـکى شـــو ،څوشـــېبې غلـــى و ړه وچـــې بيـــا شـــيطان
وســوکُنډه پــه موربانــدې يــې اوازوکړ،نورهلکــان اونجــونې خــو لــه
خپلو پلرونوسره مېلوته ځي ،زه اوشانوبه له چاسره و ړشو؟
د ښ ې رنګ پک والوته ،دکوچني خبروته سوچ کې شوه  ،سترغلي
يې مده شول  ،رڼواوښکويې له سترګو رې وکـړي  ،دپړونـي څنـډه
يې راپورته کړه په داسې حال کې يې سترګې وچې کړى چـې دماشـوم
ررف ته يې شا وه ،کوچنى هم دمورسکو ته زړه تنګـى شـو ،مخـې
ته يې راوګرځېده خودهغې سترګوته يې ونه کتل خبرې يې پيل کـړې
 ،مورې :پالرمې داځل هم کورته نه راځي ؟ تاخو ويل چې هغه به ډېـر
ژر راشــي،اوبيا نــور هېڅکلــه هــم نــه ځي،ايــا هغــه تراوســه لــه مو نــه
مروردى ؟ زه مې کاکا ته وايم چې په موبايل کې ورسره خبـرې وکـړي
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 ،زه هم ورسره خبرې کوم زه اوشانو به ورته زارۍ وکـړو پخُالبـه يـې
کړو  ،بيابه راشي اومو به مېلې ته بوځي .
موريې چې دکوچني په هره خبره يې زړه ټپي کېده ،سـلګيونيولې وه
ښــه پــه زوره يــې وژړل ،کــوچنى حيــران شــو چــې مــور يــې ولــې ژاړي
،هغـــې ســـر پـــه پخپلوزنګنوکېښـــود اوترډېرځنـــډيې راپورتـــه نکـــړ
،کوچني هڅه کولـه چـې دمورسـررا پورتـه کـړي  ،هغـه فکرکـاوه چـې
موربه يې ورسره ټوکې اولوبې کوي،خودامعصوم ماشوم په دې نـه
پوهېــده چــې مــور يــې لــوبې نــه بلکــې ويرکوي،هغــه ديوداســې چاپــه
هجــران کــې اوښــکې تويــوي چــې کــوچنى يــې ســباته د راتللــو پــه تمــه
دى،دهغــه پــه راتــګ پــورې يــې خپلــه ډېــره لويــه هيلــه تړلــې ده ،چــې
دخپلو نورو همزولو پشان به يې دپالر ي نيـولى وي او پـه ښـکليو
،ښکليو ځايونوکې به چکرې ووهي.
هغې چې زړه ت

کړسـريې راپورتـه کړماشـوم يـې غېـږې تـه ورنـږدې

کړ،په مخ يې ښکل کړ،ورته يې وويل:
نه زوى جانه ! کاکا ته دې ونه وايې چې پالرجان تـه دې زنـګ ووهـي
ښه! زه خوله تاسوسره يمه کـه پـالر دې رانغـى نومو بـه ورشـو زه بـه
تاسوچکرته بوځم اوډېر سيلونه به درباندې وکړم.
کوچني يوځل ضد پيل کړ ،نـه نـه !مو لـه تاسـره نـه ځـو ،مـو مـې لـه
خپل پالرسره ځو،هغه بله ورځ يې هم مو بېولې وو،خودا نازولى او
لــه وخــت اوحا تونــاخبره ماشــوم پــه وخــت څــه پــوهېږي  ،چــې ورځ
څنګـــه تېرېـــږي او شـــپه څنګـــه راځـــي؟ ددوى دچکـــر پـــوره پـــن ل
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مياشــتې تېــرې شــوې وې ،مخــامخ دميزپرســردپالرپه ايښــي عکـ
يې سترګې ولګېدلې ،ورغى راپورته يې کړاوخبرې يـې ورسـره پيـل
کړي،هغـــه تـــه يـــې خپـــل کورتـــه دژر راتللوبلنـــه ورکـــړه ،مـــوريې
بياهډکيوونيولــه ددې پــه خــارر چــې چيغــه يــې لــه خــولې نــه وځــي پــه
بالښت به يې خوله ولګوله ،ګاللي کوچني هغه پېښه له ياده ويسـتې
وه چې نهه مياشتې وړاندي يې پالردشپې له مخې په دې تور چې لـه
رالبانوســــره اړيکــــې لــــري لــــه کورنــــه ووېســــتل شــــو خووروســــته
دڅوفيرونولــــــــــــه اوريدليــــــــــــدلويې يــــــــــــواځې دپالرجســــــــــــد
دکليوالولخواکورته داخل کړاى شو.
ماشوم عک

بېرته پـه مېزکېښـود ،راغـى دمورڅنـګ تـه ،ورتـه يـې

وويل :ته وګوره چې سباته راځي اوکنـه ،هغـه ماتـه وويـل چـې ډېـر ژر
به راشي،ايا ته هم ورپسې خفه شوى يې ؟
زه خــو ډېرورپســې خفــه يــم  ،خــو مــور يــې غوښــتل داخبــره دهلــک لــه
فکره وباسي،ورته يې وويـل هغـه څـه کـوې ،چـې راغـواړې يې،پـرې
يـــې ده چـــې پيســـې وګټـــي بيابـــه تاتـــه پـــرې مـــوټر واخلي،کـــوچنى
خوشحاله شو او منډيې کړه په خوا ه خوب ويـدې خـور شـانو يـې لـه
خوښۍ نه خپړې ولګولې ،راپورته يې کړه ،شانوګۍ!اى شـانوګۍ!
پاڅېږتــه نکريــزې نــه کــوې؟ ســباته اختــردى زه اوتــه بــه نــوې جــامې
اوبوټــــان واغوندوچکراوســــيلونوته بــــه و ړشــــو،

هــــم راروان

دى،ماورسره خبرې وکړې اوي به راورسېږې.
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دښوون ي جامې
پـــه وړوپښـــو و ړدالمـــارۍ خانـــه يـــې خالصـــه کـــړه يوڅـــه يـــې تـــرې
راواخستل دکورنۍ نورو غړوته يې شا واړوله او له المـارۍ څخـه لـه
را اخيستي څيزسره بوخـت شـو ،هغـوى پـه خپلـوکې پـرې بحـ پيـل
کړ،مشــرې خــور يــې وويــل داڅــه شــى يــې پيــداکړ چــې لــه مو نــه يــې
پټوي،پالر يې وويل پرې يې دۍ کار مـه پـرې لـرئ ،چـې دى خـو
وي،مـــو کـــوم اعتـــرال نلرو،ټولـــوغلي غلـــي وخنـــدل،خوده پـــه
هېچاخيـــال رانـــه وړه اونـــه يـــې ددوى خبروتـــه کـــوم اهميـــت ورکـــړ
څوشيبې وروسـته دټولوهېرشـو،هريوپه خپـل کارپسـې پورتـه شـو،
دغرمې يوول

نيمى بجې وي چې کلثـوم بکسـه پرشـاه لـه ښـوون ي

را ورســېده ،ســالم يــې واچــاوه پالريــې پــه مــخ ښــکل کــړه ،شــا بســې
لورکۍ ،هله ژرو ړه شه جامې دې بـدلې کـړه کتابونـه دي هـم پرځـاى
کړه ،چې ساحل يې درته ونه شلوي  ،هغې هم دکوټې په لور منډه کـړه
 ،شېبه نه وتېرشوې چې دکوټې له دننه څخـه دسـاحل چيغـې پورتـه
شوې  ،پالريې ژر ورغى  ،کلثوم تـه يـې وويـل مـه کـوه لـه هلـک سـره
غــرل  ،ســاحل چــې پالروليــده  ،لســتوڼى يــې پــه ســترګو راکــ
کړ،اوښــکويې ګرېــوان تــه غــاړه ورکړه،ويــې ويــل زه يــې نــه ورکــوم،
دازمـــا دى ،دواړه ســـونه يـــې پـــه تخرګونـــوکې داســـې ننوويســـتي
وولکه يخ چې نيولى وي  ،خوده هغه شى چې لـه کلثـوم څخـه يـې پټـه
وو اوله المـارۍ نـه رااخسـتى وو ،پـو نيـولى وو ،کلثـوم لـه ځانسـره
غلې غلې خندېده ،په څو يـې راوکتـل اولـه کـوټې ووتـه لـږ وروسـته
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دســـترخوان هوارشـــو يوبـــل تـــه يـــې اوازونـــه وکـــړل څـــودغرمنۍ
دخوړلولپــاره امــاده شــي،خوريې پــه ورورپســې ورغللــه ورتــه وويــل
ساحله! مونږ درنه ټوله ډوډۍ خالصه کړه  ،ته يې نه خوريې ؟
هلک ځواب ورکړنه ! نه يـې خـورم  ،تـه پـرې مـړه شـه ،چـې ډېـره و ې
شـوې يـې پالريــې پسـې راغــى خوهلـک نــه غوښـتل لــه خپلـې خبــرې
تېرشي  ،پالرته يې وويل مونږ ډوډۍ نه خورو.
تاسو يې وخورۍ! .پالر دکوچنۍ پـه وړو ،خـوډېرو درنـو خبروهـک
حيــران شــوڅه!؟مــو يــې نــه خــورو! مــو ؟ نــور څــوک دي؟دپــالر پــه
ټينګــ ـار ډوډۍ خوړلوتــــه چمتوشــــو دالمــــارۍ خانــــه يــــې خالصــــه
کړه،پالرته يې وويل خوته بـه نـه راګورې،هغـه هـم ورسـره ومنله،څـه
يې دننه کېښودل،اوله کـوټې وو ،و ړډوډۍ يـې ژر وخـوړه هغـوى
دچايوپــــه څښــــلو بوخــــت وو،چــــې ســــاحل يوځــــل بياپورتــــه شــــو،
کلثوم،غوښتل چې پسې ورشي،خونازولى ساحل ورتـه پـه قهـر شـو
مــه راځــه شيشــکې  ،بيــزو ،مــو پکې تانــه منــو! اوکــوټې تــه ننــو !
څويانيې تېرې نه وي چې له يوه درزسره مل دساحل وېرونکې چيغـې
دټولوپه غو و نوکې کړنګهارى وکړ ،کلثوم چې ډېـره وېرېـدلې اولـه
کــــوټې څخــــه راپــــه منــــډه وه پــــه حــــوېلۍ کــــې پريوتــــه ژبــــه يــــې د
دواړوژامومنځ کې راغله او سرو وينويې له خولې رې وکړې ،پـالر
يې اول کلثوم پورته کړه اوبيا کوټې تـه ننـو ،دتره ښـ ې يـې کلثـوم
په غېږ کې ونيوله،خوهغې په داسې حـال کـې چـې ژبـه يـې نيمـه پـرې
شوې وه،ساحل ساحل ويل خو څوک نه پرې پوهېدل .
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پالريې کوټى ته له ننوتو سره چيغه کړه:
نا اا! ساحله اا! ساحل چې المارۍ پرې راچپه شـوې وه لـه سـرنه يـې
ويني روانې وي ،په کوچنيو سونوکې يـې دمـور هغـه عکـ

نيـولي

ووچــې دهغــې لــه مــړې کېدوڅخــه يــې يــواځې درې مياشــتې دمخــه
دساحل په ځلورمه کليزه کې اخستى وواو سـاحل يـې اميـل پـه غـاړه
په غېږکې نيولې وو.
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نالوستى خاوند
اجمل د  ۴۱کالو و،نور يې پالر ورسره تر پوزې راغى،اخر يې د
ولسوالۍ په بازار کې له يوه مستري سره شاګرد کړ،داچې هغه ډېر
زيرک او ويښ هلک نه و،هره ورځ به يې استاد پالرته شکايت کاوه
او د اجمل له تنبلۍ به يې ورته ژړل ،خو داچې مستري يې ملګرى و
ورته ويل به يې:
وروره نو زه به څه وکړم يواځينۍ ايره مې تاته ده هرڅنګه چې وي دا
خداى وهلى به مستري کوي.
زه نه پوهېږم له دې بدبخته سره څه وکړم ،ښوون ى يې هم ونه
لوست،بله چاره يې ماته نه راځي ،داجمل استاد به هم ناچاره ومنله،
بله ر يې نه لرله ،نه يې خپل ملګرى خفه کولى شو اونه يې په اجمل
زړه ښه و ،با خره اجمل په پوره  ۱کالوکې ښه مستري شو،اوي يې
نو هغه د پېښوريانو خبره له خلکوسره هم ( جان پهچان) پيداشوى
و،بل داچې دخلکو خبروته به يې هم غو نيوه هرچابه ورته چغلي
کوله او له خپل استاد سره به يې خفه کاوه ،اخر يې له استاد نه ځان
بېل کړ،پخپله يې دکان ونيو.
په همدې ورځوکې داجمل تره خپل يوه ځوى ته چې هم له اجمل څخه
په عمر لوى و اوهم ورڅخه په مالي برخه کې مخکې وه کوژده
وکړه،داجمل پالرته کينه ورغله ويې ويل ولې زه څه له معراج نه کم
يم ؟
ته ګوره چې په پن ه ورځوکې اجمل ته ښ ه کوم کنه.
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په رښتيا يې همداسې وکړل څلورمه ورځ يې دخپل يوه همسايه لور
اجمل ته وکړه،هلک چې کوژده وکړه نور دلته کار خوند ورنکړ له
خپل يوه بل ملګري سره د کور له غړو پو اروپاته روان شوى و،په
ايران کې و چې پالرته يې زنګ وواه په کور کې ټول ورته غوسه و
خو اوي اوبه له ورخه تېرې وې.
کله چې د اجمل ناوې سپنا خبره شوه چې خاوند يې خارج ته تلى دى
ډېره خفه وه ،خوڅه به يې کړي واى هغه  ۱کاله په جرمني کې تېر کړل
مزدوري يې هم ښه وه کورته يې ښې پيسې را استولې اوي سپنا هم
له ۴۱م ټولګي څخه فارغه شوې وه.
داچې هغوى دواړه له ښاره لرې په کلي کې اوسېدل سره له دې چې
څو څو ځله اجمل خپلې مورته وويل ترڅو سپناته موبايل واخلي خو
دهغې کورنۍ مخالفت کاوه او اجازه يې نه ورکوله چې لور يې له
خپل نامزاد سره په موبايل خبرې وکړي.
له څلور کالو وروسته اجمل ډيپوټ( راو شړل شو) همداچې راغى
په څو ورځو کې يې واده وکړ،غوښتل يې بياپه افغانستان کې
ځانته څه کاروبار جوړ کړي.
يوه ورځ چې سپنا د پالر کورته تللې وه د اجمل کوم څه پکار شوي و
او هغه شى سپنا په بک

کې ايښى و،کله چې هغه بک

خالص کړ

ترڅوخپل مطلوب شى پيدا کړي،ګوري چې په يوه ښکلې کتابچه
کې په ډېر ښکلي خط ليکل شوي څو ليکونه ايښي دي،پرته له دې
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چې ليکونه په کوم چا ولولي کتابچه يې له بک
اوبک

څخه راووېسته

يې بند کړ،سپناته يې زنګ وواهه ورته ويې ويل:

ته يوځل کورته راشه چې ضرور کار مې درسره دى،داچې اجمل دوى
او دسپنا د پالر کورونه سره نږدې و په څو دقيقوکې
راغلله،همداچې خپلې خونې ته ننوته ګوري چې اجمل له غوسې
تک سور اوښتى او دکوټې په منځ کې و ړ دى.
غوښتل يې د غوسې او خلګان پوښتنه يې ورڅخه وکړي خو اجمل
پرې چيغه کړه،ب

سپنا ب

!! چې يوه خبره هم ونکړې،ماتاته د

يوې ډېرې پاکې او با عزتې نجلۍ فکر کاوه،زه خبر نه وم چې ته به
دومره کثيفه او پليته نجلۍ يې،تا زما له نه شتون څخه دومره بده
ګټه واخسته؟ چې بيا دې يارانې هم پيل کړې؟
له دې سره په سپنا سر وګرځېد له غم او ترهې يې چيغه کړه ولې
اجمله! اخر ما څه کړي چې ته دومره لوى تور راباندې پورې
کوې،سترګې يې د هغه په سترګوکې وګنډلې  ،د ي ورغوى يې د
اوښکو پاکولو لپاره سترګوته پورته کړ ،غاړه يې کږه شوه ګوري
چې د خوب په تخت يې دبک

کتابچه پرته ده،پوهه شوه چې ټول

غم همدې کتابچې جوړ کړى دى.
قدم يې پورته کړترڅو کتابچه راواخلي خو اجمل له سه
ونيوله،همداچې مخ يې د هغه په لوري کړ دومره مضبوره يې له
کي ې سترګې پورته ووهله چې ځاى پرځاى پرېوتله ،بل وار يې پرې
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ونکړ،همداسې په قهر او غصا له خونې وو او دحويلۍ په منځ
کې يې چيغې پيل کړې:
مورې! مورې! ته راشه او دخپلې بي بي اينګور ګلونه دې وګوره
چې کرلي يې دي،ته خبره يې چې هغه څو ياران لري،که نه يې خبره
ورشه او ليکونه يې وګوره.
ټول له شاوخوا خونو راووتل او داجمل خونې ته ورغلل ګوري چې
سپنا دکوټې په منځ کې بېهوښه پرته ده،پرته له دې چې د پېښې
مل وپوښتي روغتون ته يې ورسوله.
اجمل هماغسې په کور کې تاوېده اوله غوسې اوقهر څخه يې له
سترګو سپرغۍ الوتې چې شل دقيقې وروسته يې پالر ور ته زنګ
وواهه په وارخطايې يې ورته وويل چې مېرمن يې مړه ده او دى بايد
له کوره ځان وباسي کنه پولي

به يې ونيسى پرته له دې چې څه

ووايي له کوره وو .
ډاکټرانو يې پالر ته ويلي و چې دومره شديد وار پرې لګېدلى دى
چې دعصابو رګونه يې شلېدلي او  ۱۱دقيقې مخکې يې ساه ورکړې
ده.
د سپنا دمرګ په دريمه ورځ د اجمل خور شبانې هغه کتابچه چې په
منځ کې يې ليکونه ايښودل شوي و او دهمدې ليکونو په وجه هغه
ووژل شوه را واخسته ،دکتابچې په منځ کې څلور ليکونه چې ډېر په
مهار او هنر سره ليکل او رنګه شوي و پکې و.
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شبانې چې به هر ليک پرانيست او لوسته به يې نو سلګۍ به يې
ورسره وهلې کله چې يې څلورم ليک نيمايي ولوست دومره په لوړ
اواز يې وژړل چې په حويلۍ کې و ړې ټولې ښ ې کوټې ته
راننوتلې،شبانې وويل ورور مې ددې کتابچې او خطونو له سه
ورېندار ووژله خوهغه بې ګناه وه!
ټولو ورته وويل  :ته يې ووايه چې د اليکونه چا سپناته رالېږلي اوڅه
يې پکې ليکلي دي؟
شبانې په داسې حال کې چې سلګيووار نه ورکاوه د څلورم ليک
وروستۍ جمله داسې ولوسته ( :اجمله! ګرانه داچې ته نالوستى يې
زه هېڅ خفه نه يم،په دې هم پوهېږم چې ته به زما ليک هم ونه
لوستلى شي ځکه چې تا ځان له لوسته لرې ساتلى دى .خير په دې
هېوادکې ټول وګړي لوستي ندي ،هېڅ پروا نکوي خوته به زما يوه
غوښتنه منې او هغه داچې کله پخير ورن ته راغلې او واده مو وشو
نوته به د خپلې خوارۍ مزدورۍ ترڅنګ زده کړې هم پيلوې).
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د ځوى قاتل

هغه د ناروغۍ پر بستر پرو و ورځې يې ډېرې ووتې شېبه تر بلې
يې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هيلې له من ه تللې ،با خره هغه وخت
هم راورسېد چې سونه،پښې،خوله اوسترګې يې هم له حرکته
پرېوتل،ډاکټران هم زړه نازړه ورته تلل راتلل هسې دده دکورنۍ د
تسل لپاره به يې ورته ت

ډراپ (سيروم) تېر کړ هغه به هم چلښت نه

کاوه ځکه عضال او رګونه يې له کاره پرېوتي و،له ناچاره وه بايد
کورته يې بېولى واى  ،خپل پور يې په کور کې پرې کړى واى او نور
يې د کفن دفن لپاره ترتيبا نيول شوي واى.
سره له دې چې پالر او مور يې اوي هم نه منله خو دشهاب مشر ورور
وويل:
د صدف له کورنۍ نه به هيله وکړو که يې ومنله يو دفه به صدف
روغتون ته ورته راشي نصيبونه خو يې سره نه و شوي د وروستي
ځل ليدو ارمان خوبه د صدف پوره شي.
په ډېرو عزرونو يې خپل پالر اومور راضي کړل،يوڅوک يې د
صدف دوى کورته وليږل دوه ساعته وروسته صدف اومور يې
روغتون ته راننوتل صدف په داسې حال کې چې زنګېدلي قدمونه
يې په ځان پسې راکشول او پخوانى نور او رنګ يې په مخ کې نه و
پاتې ډېره بې سکې شوې وه روغتون ته راننوتله .
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کله چې د شهاب دبستر خونې ته ننوتل اوپه هغه يې نظر پرېو
صدف ځاى پرځاى کېناستله،له زړه يې دمه وخته،ښه شېبه يې ژوره
ساه واخسته مور يې له سه ونيوه او دشهاب مخکې يې
کېنوله،هغې د چپرکو په بازو سر ايښى و مړې مړې اوښکې يې په
سپينو مرمرو څڅېدې،په داسې حال کې يې سترګې د و ړو کسانو
په لور واړولې چې اوښکو يې په مخ د ۴۴عددونه جوړ کړي و،له
هغوى نه يې هيله وکړه چې څو شېبې صدف او شهاب په خونه کې
يواځې پرېږدي.
د صدف د مور په شمول په خونه کې و ړ ټول خلک ووتل،صدف
دشهاب په بې مترې بدن سترګې وګرځولې خپل دغاړې بيک ته يې
ي کړ په درملو مده کاغ ى ستمالونه يې ځنې راواخستل او
دشهاب مخ او سونه يې پرې پاک کړل ،کله چې به يې دهغه مخ
سونه پرې پاک کړل دستمال به يې په بارله دانۍ کې
وغورځاوه،دشهاب د مخ په پاکولو بوخته وه چې دهغه د ښي ي
دوه ګوتې وخوځېدې.
صدف ژر دهغه ي راواخست اوپه خپل مخ يې کېښود دهغه په
سترګوکې يې سترګې وګنډلې په زړه کې يې دهغه د ژوند هيلې
وټوکېدې خو ژر ور په زړه شو چې دهغه ژوند او مرګ ددې هېڅ درد
نشي دوا کولى ځکه د شهاب پالر چې د صدف ماما کېده هېڅکله
نه غواړي چې ديوه مالداره سړي لور دې يې اينګور شي،او له خپلې
کمپلې پښې وباسي،که څه هم دصدف پالر خپل ځان له دوى څخه
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پورته نه حساباو خو دوى ځانته يو ډول عار او شرم ګاڼه او په دې نه
پوهېده چې صدف له خپلو قالينو د شهاب ټغر ته ډېر اهميت
ورکوي.
بيايې په کنده کنده سترګوکې اوښکې ښکاره شوې نور نو هېڅ هم
ورته د زغملو وړ نه ول،د شهاب ي يې ورسره وغزاوه ،په تندي
يې ښکل کړ او په چا کۍ له خونې ووته،حتى مورته يې هم صبر
ونکړ کله چې خلک خونې ته ننوتل شهاب په بند بند اواز د صدف
نوم اخسته ،ټول هک پک شول ،هېڅ ورته د منلو نه وه  ،د شهاب
ورورچې وليدل د ورور ساه يې د صدف په سونو کې ده  ،له خونې
راوو اوپه صدف پسې يې منډې کړې،له روغتونه بېرون يې هغه
پيداکړه په ننواتو يې بېرته راروانه کړه او دخپل ورور د ژوند
خيرا يې ورڅخه وغوښت.
صدف او دشهاب مشر ورور چې کله خونې ته راننوتل نو د شهاب
زنه يې په سپين ټوکر تړلې وه  ،سترګې يې دخونې دروازې په لوري
خالصې پاتې وې او دتل لپاره له دې دنيا تللى و.
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ستا يادونه
غــوټۍ چــې فرهــادډېرپرې ګــران وو او دومــره يــې زړه پــرې بــايللى
وو،چې نه يې غوښتل بله نجلۍ ورسره خبرې هم وکړي.
يــوه ورځ يــې پــه ښــوون ي کــې د تفــرېه پرمهــال ورتــه وويــل ګــوره
فرهاده! ته ښه په دې پوهېږې چـې زه لـه تاسـره ډېـره مينـه کوم،نويـوه
هيله درنه کوم چې له نورو نجونونه ځان وسـاته،له هغـوى سـره ډېـرې
ټوکې ټکالې مه کوه ډېر ورسره کېنه پاڅېږه مه،هغه ورته غو نيولى
وو اودې ورته خبرې کولې.
چې خبـرې يـې خالصـې شـوې هغـه ورتـه وويـل سـمه ده زمـا ښايسـته
حورې! څنګه چـې تـه غـواړې همداسـې بـه کېږي،خـودهغې زړه پـرې
اوبه نه څښلې.
نه نه فرهاده! ګـوره زه جـدي يـم کنـه بيـا درنـه خفـه کېـږم ،هغـه ځـواب
ورکړ،وساده ګۍ ته به ولې له مانه خفه کېږي،وګوره تاتـه مـا څوځلـه
ويلي چې فرهاد به له هېچاسره مينه ونکړي،مګريواځې اويواځې لـه
خپلې ګـل غـ وټۍ سـره،خو يـوه خبـره مـې تـه هـم واوره،چـې نـور ماتـه
داسې خبرې ونکړې.
ته پوهېږې چې ستا په بار بـار ټينګـار اوپرمـا شـک کول،زمـا پـه زړه
کې ستا لپاره دمينې دکمېدو سبا کېږي،اوزما اعتمـاد تريـوه لـوى
سوال ندې راځي،ته هـېڅ غـم ونکـړې ،هغـه خوبـه دې اورېـدلي وي
کنه چې جوړې په اسمانونو کې انتخابېږي،خو ګوره زه باور لـرم چـې
فرهــاد دغــوټۍ اوغــوټۍ دفرهــاد لپــاره انتخــاب شــوي دي،دواړو
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وخندل،د ســـونوګوتې يـــې يودبـــل پـــه ګوتـــوکې ورکـــړې او روان
شول،په دې کې ډېره موده تېره شوه ،دوى په رښتياهم يـو لـه بـل سـره
ډېر نږدې شوي وو،هغه ورځ هم راغله چې دغوټۍ دکوژدې دسـتمال
يې دفرهـاد لپـاره ورکـړ،اوي خـو غـوټۍ پـوره ومنلـه چـې فرهـاد يـې
خپل شواونوريې څوک ترې نشي ولجه کو ى.
لــه کــوژدې څلــور مياشــتې وروســته فرهــاد لــه دوه نــورو ملګروســره
ايران ته و ړ،کله چـې هغـه يـو ناڅاپـه روان شـو،اوغوټۍ خبـره شـوه
نولــه واره پــه رژېــدو شــوه،په ډېــر کــم وخــت کــې يــې رنــګ تــک ژېــړ
شو،دومره وچه کلکه شوه چې يواځې پوستکى يې په هـډوکو پـورې
نښتى وو ،که څـه هـم چـې پـه اوونـۍ کـې يـې يوځـل لـه فرهادسـره پـه
ټېليفـون خبــرې کولې،خوهغــه خبــرې بــه يـې هــم لــه غــم او ويرنــه ډکــې
وې،هغه به ورته خبرې کولې اودې بـه ورتـه ژړل ،تـل بـه يـې زړه شـين
وو،دکلــي اوکــوڅې نجونوبــه ورپــورې ملنــډې وهلــې اوورتــه بــه يــې
ويلــې :چــې تــه څــومره بــې شــرمه يــې ،اخــر خوبــه راشــي تــاخو ځــان لــه
خفګانه مړ کړ،ډېرخلک داسې وي چې دولور په پيسوپسې لـه ورـن
څخـــــه ورک شـــــي،آن لندن،امريکا،فرانســـــې،کاناډااونورو لـــــرې
هېوادونوتـــه مساپرشـــي،اوبياپه کلونوکلونـــو هلتـــه وي،ترڅـــوچې
ب ېرته راځي اودواده پيسـې ګټـي نـو سـپن يـرى شـوى وي،ډېرخوپـه
کلونوکلونـــو ورک وي،ســـتاخو دخـــداى فضـــل دى نـــږدې ګاونـــډي
هېواد ايران ته تللى دى.
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هغــوى بــه دې تــه داســې خبــرې کــولې خوپــه خپلومن ــوکې بــه يــې
دغوټۍ پاکه او سپېڅلې مينه ستايله اوويل به يـې چـې هرڅـوک دې
داسې مينه وکړي.
خو! چاته يې وايي دڅو مياشتو په تېرېدو سره د غـوټۍ زړه صبرشـو
بېرتــه يــې رنــګ يوڅــه ځــاى تــه راغى،خوهغــه اوي ښــوون ي تــه نــه
تللــه،ب

همغــه دکــور پــه کــارونوکې بــه يــې لــه مــور او خويندوســره

مرسته کوله .
دفرهاد دسفرلړۍ په ايران کې يو نيم کال ته وغزېـده،خود راتللـو يـې
څه نه ويل يواځې غوټۍ ته به يې نـن اوسـبا کـول ،چـې پـه دې سـره بـه
دهغې زړه ښه وو،اويوه تمه به ورته پيداکېده چې رابه شي.
بله ورځ په کلي کې دهغه دراتللـو اوازې خپـرې شـوې،چې هېـواد تـه
راستنېږي،اوپه ډېرکم وخـت کـې بـه غـوټۍ پـه سـره ډولـۍ کـې خپـل
دخاوند کورته و ړه شي ،غـوټۍ خـو لـدې هـم خبـره شـوې وه ،چـې
فرهــاد خپــل پالرتــه پــه ټېليفــون کــې ويلــي چــې لــه رسېدوســره يــې
بايدواده تياروي،همداسې يې وکړل دغوټۍ پالرته يې هم خبرورکـړ
،ترڅو ځان چمتوکړي او واده ته دوى هم تيارى ونيسي.
اوي نــوهره لحظــه دغــوټۍ لپــاره پــوره کــال دى ،خوبونــه يــې ورک
شوي،ب

يواځې له خپلو خاررو سره لوبېږي.

دهغه راتګ ته يواځې دوه ورځې پاتې وې ،د واده لپاره کارتونـه هـم
وليکــــل شــــول،مېلمانه راوغوښــــتل شــــول،دفرهاد خُســــرته خــــوړه
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اومصـــارف هـــم وروړل شـــول،ب

يـــواځې دهغـــه رارســـېدل پـــاتې

وواودواده شروع کېدل.
هغه ساعت هم راورسېده چې وروڼه ،دتـره زامـن اوماماګـان دفرهـاد
مخې ته دسړک په غاړه ودرېدل ،غوټۍ چې لـه خوښـۍ نـه يـې پـه زړه
ســاړه ننــوتي وو،داســې رېږدېدلــه لکــه ګــالب تــه چــې دســهار و مــې
ټالۍ ورکوي اوپه ګلبڼ کې يې يوه خوشګواره فضا جوړه کړې وي .
چې يوناڅاپه چيغې شوې هغه دى راغى! ،هغه دى راغى!.
کوچنى کرو موټر دهلکانوپه منځ کې داسې ورک شولکه دشاتوپه
ګبين چې مچۍ راتاوې شي،خوپه يوه يانيه کـې هرڅـه بـل شـان شـول
اويــوه حيرانــوونکې چوپتيــاخوره شــوه ،ټــول لکــه وېرېــدلي مرغــان
يوبل ته څک څک شـول،څوک يـوررف اوڅـوک بـل ررفتـه سـره بېـل
شــول ،پــه دې وخــت کــې دمــوټر دروازه خالصــه اوفرهــاد تــرې راکــوز
شو،دموټر مخې ته راتاوشو،ددوهم سيو ،دروازه يـې هـم راخالصـه
کړه،په سېو کې دتنها،په تـور حجـاب کـې ناسـتې  ،نجلـۍ ي يـې
ونيــوه راکــوزه يــې کړلــه،خلک يوبــل ســره وپســنېدل،يوډول زوګ
اوګونګوسې پيل شوې،اى دابه څوک وي؟بل بـه وويـل څـوک ده خـو
راتښتولې به يې وي کنه! ،چابه ويل کومه نابلـده انجلـۍ بـه وي،بـل
به وويل اى څومره ښکلې ده،تاسوخووګورئ ته بـه وايـي چـې پـه قلـم
جــوړه شــوې ده،خوفرهــاد دټولــو اندېښــنې پــه يــوه اواز ســره لېــرې
کړې،ولې حيران ياست ،داچې دا نجلۍ څـوک ده اوڅنګـه لـه ماسـره
راغلې ده په همدې فکر کوئ کنه؟!
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هــېڅ دحيرانتيــاوړ نــده داستاســې راتلونکې،ورېندار،ماني،تن ـدار
اوزما مېرمنه منګان ده.
څه څه څه !!! دډېروله خولې داکلمه په لوړ اواز ووته.
څوکوچنيوماشــــومانو دغــــوټۍ دوى کورتــــه هــــم داخبــــر رســــولى
وو،خوهغې نه منله،اوپه خپله مينـه يـې بـاور اواعتمـاد ره،چـې پـه
دې وخـــت کـــې يـــې مشـــر ورور کورتـــه لـــه خفګانـــه پـــه ډکـــه څهـــره،
راننوته،مورته يې وويل:
مورجانې غرق شولو،تباه شولو،وشرمېدو،دده له خبروسـره لـه هـرې
کــــوټې لــــوى او واړه،دحــــوېلۍ مــــنځ تــــه راټــــول شــــول،هغه هــــم
دکوچنيوماشــومانوخبره تاديــد کړه،غــوټۍ هــم پــه راټولوخلکــوکې
و ړه وه ،ټول ارمانونه يې په اوبو هـو شـول،هره هيلـه يـې مـړه شـوه
،نوره په ځان نه وه پوه شوې.
کله چې يې سترګې پرانستې ،په روغتون کـې وه او فرهـاد يـې مخـې
ته و ړ وو،له ليدوسره يې لېونۍ شوه،چيغې يې پيـل کړې،پـه خپـل
ځاى کې کېناسته ،دهغه سترګوکې يې خپلې سترګې ونيـوې دومـره
يې په قهر ورته کتلې چې فرهـاد يـې ووېراوه،چـې پـه همـدې کـې يـې
په ي کې بند کنـول(دسـيرم سـتنه) ،کـ

کـړه و يـې و ېسـته ،سـرې

وينې يې په ي ښـکته راروانـې شـوې اوپـه هغـه يـې ور ورټـوپ کـړ
ګرېوان يې پرې څېرې کړ،ورته يې وويل :
ته پوهېږې چې زما له يادونوسره دې څه وکړل؟
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لـــه دې ســـره نســـکوره شـــوه ،ســـر يـــې دچپرکـــو لـــه وســـپنې ســـره
ولګېـــده،فرهاد ورتـــه لکـــه دبـــو

و ړوو ،ډاکټـــران راغلـــل،چې

راپورته يې کړه نونړۍ يې دفرهاد دروغجنې مينې ته پرېښې وه.

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

دتاريخ مضمون
نن يې دخبرو پيل په ډېرماڼېجن انداز کې راسره وکړ،له نـورو ورځـو
ډېرل بدل،دڅو خبـرو ووررسـته مـې زړه ورتـه تنـګ شو،پوښـتنه مـې
ترې وکړه اياکومه ستونزه خونه ده درته پېښه شوې؟
ددې پوښــتنې ځــواب يــې دڅوشــېبو لپــاره لــه ځانــه ســره وســاته،له
کومه خبره نشـته ،خـونن

ډېرسکو وروسته يې وويل نه! دتشوي

مــــې فکــــر جــــوړ نــــدى،کار خونــــد نــــه راکــــوي،هېڅ شــــى مــــې نــــه
خوښېږي،بياغلې شوه،ورته ومې ويل اياداټولې خبرې ستاله خـولې
راووتې!؟
بياځنــډنۍ شــوه،په جــدي ډول مــې اواز پــرې وکړ،بيــا دربانــدې څــه
وشول،خوخبرې وکړه کنه،اياچاخوڅه ندي درته ويلي؟
ځواب يې نه راکاوه،بيامې پـرې اواز وکړ،ګـوره شـينکۍ! زه داسـې
ټوکې نه خوښوم هيله کوم زما دې تشوي

پيداکړ،ووايـه هرڅـه چـې

شــوي وي ماتــه يــې ووايــه کــه کومــه ســتونزه وي  ،دواړه بــه ورتــه يــوه
دحـــل ره وګورو،بيـــايې هـــم خپلـــه خاموشـــي ســـاتله،خوزماچېرې
راقت کېده،وجلۍ!خوب درځي که څنګه؟که خوب درځـي نـو ورځـه
ويـــده شـــه،ځواب يـــې راکـــړ نـــه خـــوب نـــه راځـــي ،پـــوهېږې!پـــه دې
وروستيوکې يوډول عجيبه بدلون په ځان کې احساسوم.
ژرمې پوښتنه ترې وکړه هغه څنګه اوکوم ډول!؟.
ويل يې دري ويلوته مې زړه نه کېږي،خوراک ،څښاک مې هم ډېر کم
شوى دى،لکه پخوابه چې فريزر(يخچال)رانه تنګ وو،دمه به يې نـه
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شواى رانه کړاى،کله به مې تـرې جـوي راواخسـت ،کلـه شـيدې،کله
تيارپاخـــه شـــوي غـ ـ ا کلـــه څـــه اوکلـــه څـــه اوپـــه ښـــه اشـــتهابه مـــې
وخوړل،خو اوي په ټوله ورځ کې دوه ځلې هم ديخچـال سـر نـه پورتـه
کوم.
په شوخۍ يې راته وويل :زه نوداخبرې تاته دڅـه لپـاره کوم؟تـه خوبـه
ايلــه خوشــحاله شــوى يې،تــل بــه دې راتــه ويــل خېټورې،ټولــه ورځ
خوراک کوې،داښه دى چې دايخچـال انسـان نـدى کنـه اوي بـه درنـه
ل

ځله تښتېدلى وو،شکر به دې وېستى وي.

ماورته وخندل،هغې خپلې خبرې روانې وساتلې ،خـوب دومـره غلبـه
رابانــدې کــوي،چې کلــه کلــه خــو نــندې وي چــې لمــونځ هــم رانــه پــاتې
شــي،هېڅوک مــې پــه نظــر ښــه نــه راځي،نــه پــوهېږم چاتــه ښــه ووايــم
اوچاتــه بــد،هېڅ پرېکــړه نــه شــم کو ى،کارونــه هــم ترډېــره حــده رانــه
پاتې وي ،ي مې نه ورځي،هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم؟
نوره مې حوصله ورته تنګه شوه،خبرې مې يې قطع کړې.
ـ غلې شه لېونۍ لېونۍ مه غږېږه،نه پوهېږم ،څه دې اورېدلي چـې تـه
يې داسې په غرونو خېنولې يې.
اياداخبرې په رښتياهم ته کوې ايا داهرڅه هغه څوک وايي چې زه يې
پــه نــړۍ کــې عــام فهمه،بااستعداده،باحوصــله،باکلتوره،په خلکــو
اوورــن مينــه،دول

خدمتګاره،دانســاني ژوندمالګــه،دهرې بريــا

واسطه او وسيله ګ م؟
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نه هېڅکله هم داسې نه شـي کېـداى ته،داسـې نـه شـې کېـداى،دايوه
هم ستاخبره نده،زه باور لرم چې دا ته نه يې.
غوښتل يې څه ووايي خو وار مې ورنکړ،ورتـه مـې وويـل هغـه څـوک
چې تل به يې ماته د نصيحت کتابونـه پـاڼې پـاڼې کول،ماتـه پـه يـې د
توانمنـــدۍ خبـــرې کولې،زماپـــه هـــرې ســـتونزې د ي بـــري کېـــدو
ضــمانت بــه يــې کاوه،تــل بــه يــې راتــه ويــل کلــه هــم هڅــه ونکــړې چــې
دخنداځاى ژړا اوياخفګان ته خالي کړې.
نن هغه په خپله دومره ناتوانه شوې چې،حتـى پخپلـه دنهيلـۍ خبـرې
کوي؟ځــان ناتوانــه بــولي،مرګ هــره شــېبه ســترګوته دروي او دومــره
وېره ترې لري چې آن دمخه يې ورته پښې غزولي دي؟
دا اودېتــه ورتــه ډېــرې لــه نصــيحت ډکــې خبــرې مــې ورتــه وکړې،خــو
دهغـــې ځـــواب دنـــورو ورځـــو مخـــالف ډېـــر سســـت او دزړه پـــه زور
وه،اخرمــې ورتــه وويــل تــه دڅوشــېبو لپــاره ارام وکــړه،اوي درســره
خبـــرې نـــه کـــوم،زه هـــم خپـــل کـــارکوم،خودامې ورتـــه وويـــل چـــې
شينکۍ!په داسې عالجه غم باندې دې اخته کـړم چـې کـار بـه هـېڅ
خوندرانکړي،اوي به زه هم ستاپه اړه سوچونه کوم.
پرېکــــړه مــــې وکــــړه چــــې رخصــــت يــــې کــــړم ،اواز يــــې رابانــــدې
وکړ،صبروکړه.
_څه وايي!؟
_هېڅ هم نه ځه و ړشه.
_ګوره ووايه هرڅه چې وي زه يې اورم.
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_نه هېڅ نشته هسې ماويل چې نه پوهېږم ولې،کلـه چـې ويـده شـم نـو
يوناڅاپـــه لکـــه دپېـــرۍ پشـــان دشـــپې راپـــاڅېږم،کمپيوټر روښـــانه
کړم،له دوستانوسره دنېو له رې خبرې پيل کړم،خوهغې ته مې هـم
زړه تنــګ شـــي،لکه دبـــت ورتـــه ناســـته يم،دوســـتان راب نـــدې نـــارې
وهي،څــه شــوېېېېې!ويــده شــوېېېېېېېېې،اونور،خوزماهېڅ پ ـه زړه
کې دومره زور نه وي چې ځواب ورکړم.
ښه شېبه مې ورته وخندل،په ټوکه کـې مـې دميـاعلي صـاحا زيـار
ته دتللو بلنه ورکړه،په موسکاخو جدي لهجه يې وويل غلى شـااااااا
زه رښتياوايم اوته راباندې ريشخند کوې.
نور يې دخوب په خارر رانه رخصت واخست،ماذيګر مهـال وو ،چـې
بياهم رښتيالکه پېرۍ راپيداشوه.
_سالم زه بياراغلم.
_عليکم سالم راځه راځه همداستاکمى وو.
بيــايې هــم پــه خبروکــې کــوم مثبــت بــدلون نــه ښــکارېده،ډېره نهيلــې
غږېده،ورتـــه مـــې وويـــل داســـې خبـــرې مـــه کـــوه چـــې مـــاهم خفـــه
کوې،داسې خبرې وکړه چې يوه شېبه وخاندو.
داځل يې ډېرژر ځواب راکړ،خودايوڅرګندحقيقت دى،چې نه ته ترې
سترګې پټولى شې اونه هم زه.
اى لېونيه! ته پوهېږې چې زه څه غواړم؟
ماوويل څه غواړې،غواړې والوزې؟
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نه مړه! يوخوته هم هروخت ټوکې کـوې،زه غـواړم چـې پـه راتلـونکې
کې يو داسې کتاب ولرم چې،زمـو راتلـونکى نسـل پـه هېـوادکې لـه
تېرو جنګونو او ناخوالو خبرشي،ولې چې دوى دې تـه ضـرور لـري
ترڅودخپل هېواد په اړه وپوهېږي.
په کړي مې ورته وخندل،غلې شـه مـړې! تـه خوسـمه د فيـل پـه غـو
کې ويده يې،ولې ته نه يې خبره چـې دافغانسـتان دپـوهنې وزار پـه
پام کـې لـري چـې دتـاريخ لـه مضـمون څخـه هغـه تـاريخي پېښـې چـې
دجنګونو اوشخړويادونه پکې شوي وي اوباسـي ،هغـوى وايـي چـې
په دې سره دشاګردانو فکرونه خرابېږي اوبده اغېزه پـرې کوي،اوتـه
ورته داسې کتاب چاپوي چې ټولې خونړۍ کيسې وي.
ځواب يې راکړخـو دولـت غـواړي چـې لمرپـه دوه ګوتـو پـو کـړي امـا
داهېڅ امکان نلري،دتاريخ له مضمون څخه خوبه يې وباسـي،هغه بـه
څنګه کړي چې دورځې يې په لسګونه مخ کې وژل کېږي.
نــن مــې ټولــه ورځ دهغــې خنداونــه ليــده،هره خبــره بــه يــې لــه يــو عــالم
نــاخوالو ډکــه وه،نــه پوهېــدم چــې څنګــه يــې وخنــدوم،اخر مــې ورتــه
وويل:شينکۍ!يوه خبره درته وکړم؟
ژر يې ځواب راکړ هوسل خو وکړه،ماوويل نه يوه خبره کوم خـو ژر بـه
يې ځواب راکوي،دومره ژر څومره چې زه تمه لرم.
_ښه ووايه سمه ده.
_نه اول ژمنه وکړه.
_اوففف په زړه کې مې زور نشته ووايه زه حاضره يم.
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_ښه وايم يې خو ګوره ځواب به راکوې.
_وايم درکومه يې ته ووايه چې څه وايي؟
هغه داچې نن دې هېڅ ونه خندل،فکر کوم نـن چـې کلـه سـهار يخچـال
تــه دڅــه شــي درا اخســتلوپه خــارر ورغلــې يــې نــو خنــدا درنــه پکــې
پرېوتې اوښه يې کنګل کړې ده.
له دې سره يې دومره په لوړ اواز وخندل چې بېل خوند يې وکړ،اجـازه
مې ترې وغوښته،ښه نو دخداى پامان .
دښــې شپې،ښــه خــوب اوښــه صــحت دوعــايې راتــه وکــړه  ،دخــداى
پامان يې وويل ماهم کمپيوتر بند کړاونور  sign-outشوم.
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دښ ونړيواله ورځ

ډېرکلونه پخوا له کـوم نـامعلوم ځـاى څخـه راغى،زمـو پـه کلـي کـې
زمو دکورونوترڅنګ مېشت شو،نو م يې ولي وو،مګر فکـر کـور او
ي يې بې خي خالي وو،کسا او کار يې داوو چې لـه سـيند څخـه بـه
يې ماهيان نيول اوپه بازار کې به يې پلورل.
داماهيان يواځې ده نه نيول،بلکې دده ونډه به پکـې شـل فيصـده هـم
نه وه،اتيافيصده به يې ورسـره مشـرې لـور وحيـدې اودوهـم اودريـم
زوى زري او مطيــع اهلل نيول،مطيــع اهلل پــه يــوه ســترګه مغــ ور هـــم
وو،درېواړه کوچنيان به هغه وخت د ل

،اته او اووکـالو وو،دوى بـه

دماسپښــين لــه مخــې پــه پرديوکروندوســر وو،پــه لمــدو ځمکــوکې
اوســـيدونکي ســـره چينجيـــان بـــه يـــې راوېســـتل،ترڅويې ســـبا پـــه
کونډو(چنګکونـو)کـې وټـومبي ،ماهيـان پـرې وغولـوي او ښـکاري
يــې کړي،دشــپې بــه پــه کــور وو،ســهاربه دمــال لــه اذان ســره لــه کــور
ووتل،دابـــه کـــه ژمـــى وو اوکـــه بـــه اوړى،ددوى لپـــاره بـــې تفاوتـــه
وه،دورځــې بــه يــې دوه درې کيلــو ماهيــان نيول،پالربــه ورتــه لکــه
دبــــادار اخواديخــــوا ګرځېــــده،يودره وال چــــره ايزټوپــــک يــــې ره
دمرغانوپه ښکار پسـې بـه ګرځېـده اوکـوچني ماشـومان بـه پـه خپلـو
خواريواخته وو.
ولــي دډېــرې غريبــۍ ترڅنــګ دومــره بــالم اومستبدشــخ

وو،چــې

دغه کوچنيوماشومانوته به يـې ديـوې وړې تېروتنـۍ لـه املـه دومـره
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ســـخته ســـزاورکوله،چې هـــېڅ دانســـانيت لـــه شـــان ســـره بـــه نـــه وه
برابره،دده دهمدې بلمونو له امله يې مشر ځوى چې زري به يې ورتـه
ويلـــــې يـــــوه ورځ دماهيـــــانو دپلورلوپـــــه بهانـــــه بازارتـــــه و ړ او
بيـــــارانغى،نندې دوه کالـــــه

درکـــــه وو،يـــــوه ورځ مازيګرمهـــــال

وو،دکورپه ررف روان وم ،دولي خېمې ته مې فکـر شـوچې مخـې تـه
يــې دده خپــل ماشــومان اودوه درې نــورې ښــ ې ژاړي،زړه کــې مــې
راتېره شوه،لکه چې دې بالم خپل کـوم ماشـوم وژلـى دى،ځکـه چـې
هـېڅ شـک تـرې نــه وو،خيـر پوښـتنه مـې وکــړه ،خوهغـه شـخ

راتــه

وويل چې دولي هغه ورک شوى ځوى،زري په جال ل اباد ښ ر کـې پـه
يوه ترافيکي پېښه کې وژل شوى او دوى يې مړى دننګرهـار د عـامې
روغتياپــه روغتــون کــې مونــدلى دى،دګاونــډيتوب اوهمــدردۍ لــه
مخــې مــو دقبرپــه تيــارولو او دتــدفين پــه چــاروکې مرســته ورســره
وکړه،درېيمه ورځ وه چې له ننګرهـار څخـه څـوک راغلـي وو،ولـي تـه
يې ويلي وو،چې تاسوکوم مړى تېره ورځ دننګرهـار دعـامې روغتيـا
لــه روغتــون څخــه راوړى دى هغــه زمــو دى،او غــواړو مــو قبرلــو
کړو،خو ولي ورته ډېرسخت په قهرويلي وو،تاسو اوي پـه مابانـدې
ريشخندوهۍ؟ايازه درته احمق ښکارم،چې اوي به خپل ځوى هم نـه
پېننم؟خوهغوخلکـــــــوهم ډېـــــــر اســـــــرار کـــــــاوه،چې بايـــــــديوځل
قبروکني،همداســې وش ـول،هماغه وو،چــې قبــر يــې راوســپړه،دلحد
دسر يوه تېږه يې چې پورته کړه،مړى هماغـه شـان تـازه وو،چـې يـې
کفن له مخ څخه ورته لرې کړ،يوځل سړي چيغه کړه!! داخوپه رښـتيا
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زلمــى دى،څوشــېبې راغليــو خلکوورتــه وژړل او بيــايې لــه قبــر څخــه
راپورته کړ ،تابو يې لـه ځانـه سـره راوړى وو،مـړى يـې پکـې ځـاى
پرځاى کړ او روان شول.
ولــي دوخــت پــه تېرېدوســره پــه هغــه ځــاى کــې لــه ډېــرو خلکوســره
وپېنندل،لـــه هـــر راز خلکوســـره يـــې راشـــه درشـــه پيـــل شـــوه،هغه
دخلکوخبره سم خرابا وو،بچيوبه يې ګټله ،ده به مصرفوله اومزې
بــــه يــــې پــــرې کولې،ژونــــديې همداســــې تېرېــــده،يوه يــــې نــــه دوه
کېدله،دځ ينوپه ويناب

په ډنګ حيران وو،کلـه بـه چـې پـه کلـي کـې

واده ،کوژده يادخوښۍ کوم بـل پروګـرام وو نـو نڅاګروتـه حاجـت نـه
وو ،ولي او ورسره څو نـور ګډېـدونکي هـم وو،دوى بـه مـالوې تړلـې
وي،داسې سيل به يې ورته کاوه چـې دډولکـي مـار او سـورنه چـي بـه
يې بېخ ووېست.
د او دونو په همدې بدبختۍ کې يې هغوى دځوانۍ په دُرشل پښـې
کېښــودې،خوداچې بلمونــه پــرې تــردې انــدازې زيــا وو،چــې هــر ه
لحظـــه بـــه پـــه ژونـــد نـــه بلکـــې پـــه مـــرګ خـــو

ښکارېدل،نودشـــته

ع ابونوترڅنګ ورته ځـوانۍ هـم پـه ژونـدکې بلـه سـتونزه شـوه،هغه
داچې کله به وحيده دماهيانو نيولولپاره له کوره ووته نو پـه ره کـې
به دکلي کوڅولوچکان ورتـه و ړ وو،يابـه يـې پـه هغـه ځـاى کـې چـې
دې به ماهيـان نيول،ورتـه مـورچلې جـوړې کـړې وي،خودابېچـاره بـه
چې لـه کـور لـه وروڼوسـره ووتـه نـو لکـه دبګـۍ داسـپې پشـان بـه يـې
يواځې خپله مخه ليدله،اخوديخوايې نه شول کتلى،لـه ډېـر احتيـا
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او فکر سره سره بياهم پالر په سل نومونويادولـه اودې حـد تـه بـه يـې
وهله چې،له ځايه به د پورته کېدو نه وه،چې دايوه نوې ستونزه ورتـه
راټوکېدلې وه ،هغه دومره حدته خپل او دونه وېرولـي وو،چـې کلـه
به يې يو او د واهه نو بل به له وېرې خالصولى نه شـواونه بـه دومـره
جردت پکې وو چې په زوره يې ژړلي واى ترڅـو يـې څـوک مرسـتې تـه
راشــي،هغه زمو پــه ټــول کلــي کــي پــه بــالم مشــهوروو،چابه ورتــه
چرسي ويلي اوچابنګي.
يوڅه وخت وروسته زمو له کلي وکوچېد،خوداسې ويـل کېـدل چـې
دلغمان و يت ته په ګرځېدلي سړک دسرخکانوپه سـيمه کـې مېشـت
شــوى دى اوپــه دې وخــت کــې يــې هغــه ورک اومــړ شــوى ځــوى هــم
راپيداشـــوى دى،خوداځـــل هغـــه مطيـــع اهلل هـــم لـــه ځانـــه ســـره پـــه
هواکړ،اوپه خپله مخه و ړ،دهغـه عارفـه او مينـه دومـره ژونـدۍ وه
چې په خپل ورور يې نور هغه شان بلمونه نه شـول زغملى،خـو دولـي
لپـاره اوي هــم داکومــه مهمــه او دتشـوي

وړ خبــره نــه وو،ځکــه چــې

اوي يې په کور کې نورې لوڼي عابده،بي بي هـوا اوفهميـده ،دومـره
لــــويې شــــوې وې چــــې د زري ،مطيــــع اهلل اووحيــــدې تشــــه ډکــــه
کړي،اودهغوى چـارې مختـه يوسـي،دوى هـم دژونـد پـه دې اړو دوړ
کــې رالــويې شــوې وې،دپــالر لــه هــر راز بلــم او ســتم ســره بلــدې وي
،چاته به يې شکايت نه کاوه ،ځکه پوهېـدلې چـې داورځ بـه حتمـاً پـه
دوى راځــي نوځکــه يــې پــه چپــه خولــه خپلــو مســؤوليتونوته غــاړې
کېښودې.
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له يوڅه وخت وروسته بېرته زمو ررف ته راغى خو داځل زمـو کلي
ته نه بلکې زمو له کلـي يـو کلـى بره،منصـور کلـي کـې يـې واړول،او
داځـــل يـــې پـــه خپـــل ويـــروي (بلـــم)هغـــه خلـــک تـــر دوه ســـپو مو
راوســتل،خواوي زه تــرې ډېــر نــه خبرېــدم ولــې چ ـې نــور ماتــه هــم لــه
کورنۍ سره داقتصادي ستونزې حلـول راپـه غـاړه شـول،خو ډېـر ډېـر
شکر دلوى خداى ج اداء کوم چې يوحليم،مهربان،باعزته،داو دحق
پېنندونکى اومينه ناک پالر يې راپه برخه کړى دى،چې په ژوند کـې
ورڅه ديوې زرې په اندازه ګيله هم نه لرم،اونه يـې کلـه پـه دې مجبـور
کــړى يــم ترڅــو لــه هغــه ســره پــه کــارونوکې مرســته وکړم،هغــه زمــا او
زمـــادټولې کـــورنۍ ډېرخيـــال ســـاتلى دى،خـــوددې هرڅـــه ترڅنـــګ
دعاکوم چې اى خدايه کاش وحيدې ،زري،مطيع اهلل،عابدې،بي بي
هوا اوفهميدې ته دې هم يومهربان پـالر ورکـړى واى،چـې کمترکمـه
خو يې په خپله زنده ګـۍ کـې لـه خپـل عمـر څخـه يوڅـه خونـداو لـ
اخستى واى ،خو افسوي چې داسې نده،هغه به خپـل او دونـه و ي
هــم نــه پرېښــودل،هغه خوراکونــه بــه يــې ورکــول چــې ډېــرو معتبــرو
خلکوبه نه شول کـولى خـو دهغـې نـه ورتـه زهـر ډېـر ښـه وو،لـه هغـوى
بېچاره ګانو څخه يې د بيربل پسـونه جـوړکړي وو،دورځـې بـه يـې پـه
ښو سړځايونوکې وڅرول او ماښام به يې دلېوه مخې ته وتړل.
يوه ورځ خبر شو م چې وحيده يې ځانته بدل کړې او بـل واده يـې کـړى
دى،نندې يوکال يې دواده وو ،له همـدې خبـر څخـه څـو ورځـې نـه
وې تېرې چې په کور کې مې له پالر سره په موبايـل خبـرې کـولې چـې
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زمو دکورنۍ کوم غړي مې پالرته څه وويل،نوهغه ماتـه وويـل چـې
خبرشوې؟ماورته ژر وويل نه خير خودى له څه شي ؟
هغه راغبرګه کړه :ولي خپله نوې ښ ه ووژله!!لـه دې خبـرې سـره مـې
دبــدن وېښــتان ودرېــدل،بې اختيــاره مــې لــه خــولې ووتــل،هى لعنــت
دخداى شه په داسـې بـې شـرفه مخلوق،هغـه بېچـاره يـې پـه سـيخانو
دومره وهلې وه،چې ساه يې پرې وېستې وه،دډېروخبـرو تـوان راکـې
پاتې نشو،فقط دومره مې وپوښـتل چـې (مشـره ښـ ه) يـې چېـرې وه
؟پالر ځواب راکړ هغـه خـويې پخواشـړلې وه،هغـه خپلـې ښـ ې تـه
دښـ وپه نړيوالــه ورځ پــه ډالــۍ کــې مــرګ ورکــړ او ژونــديې ورڅخــه
ګاڼه کړ.
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ناراضه مزدور
د برېښنا اوسپنيزې پايې ته يې تکيه وهلې وه اوپه ره دپليو
تېرېدونکيو وګړيو سونو او جېبونوته يې کتل ،ورته را
رسېدونکي هر شخ

به چې جېا کې ي ښکته کړ ده به و انګېرله

چې اوي به پيسې ورکړي ،خو چې هغه ک

به خالي ي يا موبايل

را ووېست بېرته به يې تندى ګون ې شو.
يو ځوان يې په څنګ کې برېک واخست ،جېا ته يې ي کړ او په
پوره حوصله يې د پن وي افغانيو نوټ ورکړ او ترې روان شو.
لغړ ماشوم له ډېرې خوشحالۍ نوټ د جېا پرځاى خالص ګرېوان
کې واچاوه خو چې ويې ليدل پن وسي يې سينه لم

کړه ژر يې

راووېست اوجېا کې يې واچوه ،خواته يې راغلم ورسره کېناستم،
ورته ومې ويل ايا ډېر خوشحاله شوې؟
د سر په اشاره يې هو وويل،پوښتنه مې ترې وکړه  :دورځې څو روپۍ
پيداکوې؟
ټکنى ځواب يې راکړ :کله شل کله ډېر اوکله کله پن وي.
خبره مې يې ورقطع کړه  :ولې دروغ وايي همدا اوي خو دې درې
نفرو اويا روپۍ درکړې،يواځې هغه يوه هلک پن وي درکړې نوته
بيا ولې وايي چې کله شل اوکه پن وي ګټې؟
هلک ناراضه اسوېلى وکړ راته کړه يې هو خو ماته په پن وسوکې
ل

روپۍ راکوي.

څه؟ څوک داکار کوي؟
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هلک شاوخوا وکتل ويې ويل هغوى.
ماورته وويل خوهغوى څوک دي؟
ويې ويل :هغوى چې مو هر سهار خپلو ځايونوته بيايي.
داچې مخکې مې څو څوځله اورېدلي و چې اوي په ښار کې چوکونه
او سړکونه سوالګروته په کرايه او اجاره ورکول کېږي نو پوه شوم
چې دا ماشوم هم دکومې پروژې کار کوونکى دى.
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دوهم ځل ناکام
ب ـې لــه دې چــې دهغــه لورتــه وګــوري،اواز يــې پــرې وکــړ هارونــه!اى
هارونه! تاتـه وايم،ګـوره چـې بيـا غـږ نـه راتـه کوي،بيـا دپـالر اومـور
ترمخې ما مالمتوي،هغې همداخبرې له ځانه سره کولې،چې ده پـرې
بړچ وهل،غلې شااا،بالدې په دې تور مخ شه،څل ځله مې درته ويلـي
چـــې زمـــا ددري ويلـــو پـــه وخـــت کـــې مـــه راســـره غږېږه،جلـــۍ يـــې
ووېروله،غلې په خپل ځاى کې مېخ شوه،لږه شېبه وروسـته يـې سـرد
هارون خواته کو کړ،دسترګوله کونجه يې ورته وکتل،هغـه بيـاهم د
پخواپشــان،په کتابچــه کــې رســمه شــوې ريــاره درنګوپــه واســطه
رنګوله،يواځې درنګو کښهارى اودپزې سـوڼايې ختله،شـين خـالۍ
دشونډوپه سر وخندل،په مخ کې ايښې او ده نان که چې ژېړراليـي
وېښتان يې لرل،دسپين مساله يي کمانک په واسطه يې پورته ورتـه
اړولــي وو،دښـــي ي پـــه څنګــل کـــې يـــې تــور دســـتکول بندشـــوى
وواودمردکو (توشلو)پشان شنې سترګې يې دخوځولوپـه وخـت کـې
خالصې اوبندې کېدې،راپورته کړه،ورسره په خبرو شوه.
راځه شينوګۍ!نه دې راسره غږېږي څه پرواکوي،ته بـه وګـوري مابـه
هم اغا په مختا(مکتا) کـې واچوي،بيابـه تـه وګـورې چـې زه بـه لـه
هارون نه هم تکـړه شم،،شـينوګۍ!زه ګـوره بياپـه تابانـدې نـه غوصـه
کېږم ښه!
هارون چې تردې دمه په رسم اخته وو،مخ يـې ورتـه راواړوه دپـزې لـه
ک

کولوسره يې دهغې دخولې پېښې ورته وکړې.
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زه درباندې نه غوصه کېږم،ماهم مختـا کـې اچوي،تـا تـورمخې اول
څوک په مکتا کې پرېږدي هم نه!ته نوله ماسره امتحان وهلى سې؟
شين خالۍ ،شينوګۍ دکوچني ماشوم پشان پـه ډېـر مهـار سـره پـه
غېــږ کــې ټينګــه کــړه يــو ي يــې تــرې نــدې اوبــل يــې پــرې ل ـه پاســه
ونيو،هارون ته يې وکتل،اودپوزې په مونجولوسره له کوټې ووته.
څو ورځې وروسته يـې پـالر پـه رښـتياهم شـين خـالۍ پـه مکتـا کـې
شامله کړه،نجلۍ په ډېره خوښۍ اولېوالتياسره ښوون ي ته تلله،په
لومړيوکې يوڅه کم جردته وه،ځکه چې له خپلو همصنفيانوسـره نـوې
او نابلده وه،خـو دوخـت پـه تېرېدوسـره ښـه شـوه،پالربه يـې کلـه کلـه
،ښــــوون ي تــــه ،داحــــوال اخســــتوپه خــــارر ورتــــه،خوهر ځــــل بــــه
داستادلخوادشــين خــالۍ پــه هکلــه لــه صــفت اوســتاينې ســره مــخ
کېــده،چې پالربــه يــې هــم ډېــر تــرې خــو

شــو،خوبرعک

هرځــل بــه

استادله هـارون څخـه سرټکاوه،شـکايت بـه يـې تـرې کاوه،لـه نـورور
همزولواو همصنفيانوسره به يې دده له شخړو خبراوه،هـارون څوځلـه
دپالر لخوا ورټل شو،خوهغه به يې قصـد لـه شـين خـالۍ اخسـته،تل
به يې وهله ،ورته ويـل بـه يـې ورتـه سـتاله سـه زماژونـد تـريخ شـوى
دى،تل مې پالر وهي،په ښوون ي کې هـم راتـه لـوى غـم جـوړه شـوې
يې.
پالربه يې ورتـه ويـل چـې تـه هـم بايـد ځـان دشـين خـالۍ پشـان عيـار
کړې،ټــول اســتادان اوملګــري يــې ورڅخــه خــو

دي خولــه تانــه ټــول

شکايت کوي.
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دوى دواړه يې په يوه خصوصي(شخصي) ښوون ي کـې شـامل کـړي
وو،خو هارون له شين خالۍ يوکال دمخه داخل شوى وو،بله ورځ يې
امتحانونـه پيـل شــول،هارون بـه خوبونــه کول،ټولـه ورځ بــه يـې لــوبې
کولې،يواځې کله به يې چې دپالر دراتګ وخت شو نـو کتـاب بـه يـې
راواخست خو شين خالۍ تل درسونه ويل،اوهڅې بـه يـې کـولې چـې
ښې نمبرې واخلي اوپه عمل کې هارون ته يابته کړي چې په رښتياهم
تکړه ده.
ازموينې خالصې شوې،دنتايجو داعالن ورځ وه،په دوى پسې موټر
راغى،خو چلوونکي هارون تـه يوپاکـو ورکړچـې دادارې لخواورتـه
ورکړل شوى وو ،ترڅويې پالرته ورکړي،هارون پاکـو پالرتـه ورکـړ
اوبېرته موټر ته وخاته،چلوونکي ته يې وويل روان شه،خوهغه ورتـه
وويـل لږصــبر وکړه،پـه دې وخــت کــې دهـارون پــالر لـه مــوټروان ســره
روغبړ وکړ،اوپه مخکـې سـېو کـې ورسـره کېناسـت،هارون او شـين
خــالۍ حيــران وو،چــې څنګــه يــې پــالر لــه دوى ســره نــن پــه مــوټر کــې
پورتــه شوه،ښــوون ي تــه چــې ورســېدل،دنتايجو اعــالن هــم خــالص
شوى وو،خوبياهم دهارون پـالر دښـوون ي دمديرلخواشـاګردانوته
وروپېنندل شو،اودهغوى دواړو نتـاي يـې پـه ي ورکړل،کلـه چـې
نورګل دخپلې لور او ځـوى نتيجـې وليدې،معلومـه شـوه چـې ،شـين
خــالۍ پــه خپــل ټــولګي کــې اول نمــره او هــارون ددوهــم ځــل لپــاره هــم
ناکام شوى دى.
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په يوه ناپېنانده ماحول او چاپېريال کې مو يواځې د سالم او عليکم
تر بريده سره وپېنندل،هغې په يوه لوړ دولتي پوسو کار کاوه خو زه
ديوې غير دولتي ادارې مامور وم،هسې خو دواړه مامورين وو خو
فرق موپه دې کې و چې دهغې موقف،رتبه،زده کړې،عمراوهرڅه تر
ما لوړ و،په دوهم ځل مې بيا په يوه ځاى کې وليده تر څو خبرو اترو
وروسته يې خپله دفون شمېره راکړه ،راته کړه يې که کله اړتيا
پېښېده او پوهېدې چې زه مرسته درسره کولى شم ،نو په ډاډمن زړه
فون راته وکړه.
څه وخت وروسته مې رښتيا هم په هماغې اداره کې چې دې پکې
کار کاوه کار پيداشو او کار مې هم تر ډېره بريده په همدې پورې
اړوند و،فون کول مې ورته مناسا ونه بلل،په داسې حال کې چې له
يو ډول ناروغۍ سره هم ي او ګرېوان وم ،ډېر ګرځېدل هم راته ښه
نه ول،خير د فون کولو پرځاى مې ورتلل مناسا وبلل،همداسې
سوکه سوکه ور روان شوم هغه زما له ناروغۍ خبره وه ،کله چې يې
دفتر ته ورسېدم تر اجازې غوښتو وروسته يې کاري خونې ته ننوتم
،همدا چې ويې ليدم له خپل ځايه را پورته شوه ويل يې ايا دومره
اړين کار و چې په داسې حال کې په خپله راغلې؟ تاته خو ما د فون
شمېره درکړې وه ولې دې زنګ راته ونه واهه.
ماورته وويل خير دا مې مناسبه ونه بلله چې د يوې وړې خبرې لپاره
هم درته فون وکړم،په څوکۍ د کېناستلو يې راته وويل ،خپلې
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خدمتګارې ته يې د چاى راوړلو سپارښتنه وکړه ،بيا يې ماته وويل
ښه نو وايه څه کار دې و؟
هغه اړين کار چې ورلپاره تللى وم ورته ومى ووايه هغې يې هم
داجراء کېدو ژمنه وکړه خو له مايې هم ژمنه واخسته چې بيا ددومره
کوچنۍ خبرې لپاره ځان په ع اب نکړم بلکى زنګ به ورته وهم.
دهغې له نېکو اخالقو او واقعي خدمت نه ډېر متايره شوم ،هغه د
ځينو خلکو خبره په زړه مې راننوتله ،تر دې وروسته به مې کله کله
زنګ ورته واهه پوښتنه به مې يې کوله اوي مو اشنايي ډېره زياته
شوه،يوه ورځ مې زنګ ورته وواهه چې څه کار ورسره لرم راته ويې
ويل  :اوي خو رسميا ختم دي سهار په ۵بجې دفتر ته ځم او راشه
چې له نږدې وګورو ،نه پوهېږم چې هغې ولې غوښتل ما له نږدې
وګوري سره له دې چې کار تر پخواني هغه ډېر کوچنى و،سبا يې
دفتر ته ورغلم دا نه وه راغلى ،بلخوا په ماهم ددفتر دتللو ناوخته
کېده ،زنګ مى ورته وواهه ځواب يې هم رانکړ،فکر مې وکړ چې
هرو مرو مصروفه شوې او يايې ژمنه هېره کړې،ناچاره يې له دفتره
راووتم او دخپل دفتر په لوري رهي شوم ۴۸۱،مټره مزل به مې کړى و
چې په مخه راغله ،له ليدوسره يې رانه بخښنه وغوښته ويل يې
بېرته وګرځه زه هم ورسره روان شوم ،داچې دځوانۍ جوش اوخروش
و نو له دې سره په ره ګډ تللو يوډول خوند راکاوه ،خداى شته په
زړه کې مې ورته احساي پيدا شو ،لنډه داچې زمو د خبرو اړيکه
په انټرنيټي اړيکو بدله شوه،زما ترڅنګ هغې هم زمالپاره يوډول
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احساي درلود چې زه يې په چو او مسجونوکې دحروفو او کلماتو
له استعمال څخه پوهېدم خو نه هغې دا جردت ره چې دزړه خبره
وکړي اونه هم ما.
يوه ورځ مې دمينې دښکاره کولو څو کلمې د اعدادو په ډول په چو
کې ورته وليکلې خو هغه پرې پوهه نشوه ،بېرته يې په ځواب کې
وويل چې ددې اعدادو معنى څه ده؟ داچې زه وېرېدم هسې نه چې
بده يې وګ ي نو خبره مې شاته وغورځوله له ځواب ويلو يې تېر
شوم،خوهغې بيا هم اسرار او ټينګار کاوه ،با خره مې له ځانسره
پرېکړه وکړه چې معنى يې ورته وايم ،ترڅوبه دادزړه خبره په زړه کې
پاتې وي راځه په خوله يې راوله ،که يې بده وبلله نو اړيکه به مودتل
لپاره له من ه و ړه شي اوکه يې بده ونه ګ له نو دا دوستي به مو په
حقيقي مينې واوړي.
همداسې مې وکړل،هغه اعداد (  )۴۱۹چې د انګليسى حروفو له ( I
 )love youسره برابر و،کله چې مې ورته داسې وليکل څو دفه يې
له حيرانتيا په مس کې څڅڅڅه راوليږل خوما ځان غلى کړ،له
عک

العمل څخه يې وپوهېدم چې بده يې ونه ګ له بلکې دې هم زما

له خوا دهمدې خبرې د اورېدو انتظار کاوه،خبرې مو وغزولې هغې
راته ويل چې ما په دې برخه کې فکر ندى کړى ،خو زه پوهېدم چې
فکر يې کړى دى،يوه ورځ هغې هم راته مثبت ځواب ووايه ،اوي نو
اشنايي په حقيقي دوستۍ او دوستي په حقيقي مينه واوختل کله
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کله به يې څنګ ته ورتللم،خو ددې لپاره چې ددفتر همکاران يې په
مونږ پوه نشي له ډېر کېناستلو او خبرو مې ډډه کوله.
يوه ورځ مې ورته وويل :
مرغلرې! ته ولې زمو کورته نه راځې،يوه ورځ راشه چې له خپلې
کورنۍ سره دې معرفي کړم هغې هم منفي ځواب رانکړ خو ويې نه
ويل چې کله راځي،څودفه مې بيا ورته وويل اخر يوه ورځ راغلله
زما کورنۍ يې وليده مو هم خوشحاله شولو او داهم خوشحاله
وه،په همدې ورځو کې مې يوه ورځ بيا راوغوښته خو داښه ده چې
زمو مينه دوه ررفه وه نه به هغې اونه به ما دهغې خبره ځمکې ته
غورځوله.
يوه ورځ په کور کې يواځې وم زړه مې هم ډېر تنګ و مرغلرې ته مې
فون وکړ ورته ومې ويل چې کور کې هېڅوک نشته راشه چې فکر مو
بدل شي،په سر کې زړه نازړه وه خوداچې زه او زما مينه ډېر پرې
ګران و ويې منله خو نن نه بلکې سبا يې د راتللو ژمنه وکړه،داچې
يواځې وم نور کارونه مې په شا پرېښودل ،بال مې ورپسې کړه
،دهغې راتللوته مې اماده ګي پيل کړه ،کارونه دومره نه و خو زه يو
ډول ذهني وارخطا برېښېدم،هره خوابه مې چې نظر اړوه يوڅه به
راته ناسم ښکاره شول،هغه به مې پرځاى کړ بيا به مې بل څه ته پام
شو ب

ګرد تاوېدم.

با خره سبا شو،ټېليفون مې ورته وکړ ويل مې له ژمنې څخه خوبه
نه وي اوښتې خو هغې وويل چې درځم .
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له لږ ځنډ وروسته مې بيا ورته زنګ وواهه چې غو ى يې پورته کړ
ساه نيولوې وه ،د بوټانو ټقايې خته پوه شوم چې راروانه ده ويل يې
دېر ناراحته يې؟ دادى در روانه يم.
غو ى مې کېښود خو راياد شو چې داپوښتنه خومې ورنه ونکړه چې
کوم ځاى کې ده،خير هرچېرې چې وي رابه شى.
اوهو هلکه ! ته خو هم په ځ ن لږ ګوتې ووهه که څه هم پاک کالي مې
له سهاره اغوستي و هندارې ته ودرېدم په وچو وېښتانو کې مې
ګمنز تېره کړه ويښتان مې شک شک ودرېدل خوند يې
رانکړ،دهليز ته ووتم د اوبو بدنۍ ايښې وه ورغوى مې غوچ او له
اوبومې ډک دواړه سونه مې پرې مده کړل ،ګوتې مې په
وېښتانوکې تېرې کړې پرلپسې مې د وېښتانو دغوړولو تېل را
واخستل دې ته مې هم د چپ ي ورغوي کې کنده جوړه کړه کله چې
مې بوتل دهندراې په رپک کېښود بې تولې شو او ندې ځمکې ته
يې ور ودانګل ،داچې سرپو

يې ما ټينګ کړى نه و نوپه هواکې

هغه هم ورڅخه والو تېل ټول زما په کمې

راتوى شول  ،اوه

خدايه! دامې څه وکړل اوي خوبه مرغلره را ورسېږي اوزه نورې
اوتوکړې جامې هم نلرم،دابه نو څنګه شي.
ناچاره مې هغه جامې چې سهار مې وېستې وې بېرته واغوستې هغه
هم ډېرې خېرنې نه وې،سر مې شانه کړ خو له کاليو مې راضي نه وم
،نن مې بايد له نورو ورځو ځان ډېر ښکلى کړى واى ځکه اخر مې
معشوقه راروانه وه او يواځې په يواځې ورسره ګورم ،دروازه مې هم
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خالصه پرېښوده ماويل چې ټک ټک ته يې اړتيا پاتې نشي مرغلرى
ته مې هم دفون پرکرښه وويل چې دروازه خالصه ده او نېغه خونې ته
راځه،زه دکوټې په منځ کې و ړ وم د انتظار شېبې مې شمارلې د
فون لوى سکرين ته مې کتل دڅه شي په ليدو بوخت وم چې دکور
دروازه راخالصه شوه کور حويلۍ نه لرله د يوې کوچنۍ خونې په
اندازه دهليز و ،هغه دکور څښتن دکرايې لپاره جوړ کړى و اصالً د
هستوګنې وړ هم نه و خو مو مجبوريت ره چې پکې
اوسېدو،دروازه چې خالصه شوه ګورم په توره جوړه کې دنګه
اودښکلي څهرې لرونکې څښتنه نجلۍ په داسې حال کې چې په
ګالبي شونډو يې موسکاه جال خور کړى و دهليز ته په راختلو
پاړکو (زينو) راپورته شوه.
هم د کوټې په منځ کې و ړ وم ماهم د موسکا په ډول شونډې سره
بېرته کړې خودهغې روب داب دومره راباندې زورور و چې د ګوتو
څوکې مې ډېر په زور ورکړې او ښه راغالست مې ورته ووايه.
دا کېناستله او زه و ړ وم ،و ړم د انګړ دروازه مې قلف کړه،
بېرته دمرغلرى څنګ ته په راتللو کې مې دوه ژورې ساه ګانې
واخستې خونې ته ننوتم دالکه د ګالنو په منځ کې چې يو تر ټولو لوړ
اوښکلى وي په ناز اوکرشمو کې تر ستوني ډوبه ناسته وه ،زه يې هم
تر خوا په ايخي بالښت تکيه شوم،د حال احوال پوښتنه مې ترې
وکړه هم د غرور په اسپ ناسته وه په داسې حال کې يې د صحت
ډاډ راکړ چې مخ يې دتلويزيون په لوري و  ،ښه شېبه دواړه غلي و،زه
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ددې په هکله فکرونو واخستم له ځ نسره مې ويل چې دا خو اوي هم
دفون له رې يوډول او مخامخ بل ډول ده،بيا مې وويل ددې لپاره به
داسې کوي چې ماتر خپل تايير ندې راولي کله به مې ويل نه ! دابه
شرمېږي په همدې سوچونو اوګروهنوکې وم چې د ټيټې خندا اواز
مې تر غو و شو،خوبيا يې هم نه راکتل ،ماهم دسترګو غشي هغه
لور ته مخامخ کړل چې دې هدف ګرځولى و ،دادفه يې نو خندا ته
تشوي

کې شوم چې ښه دې به ولي خندلي وي او داولې له ماسره

خبرې نکوي؟
همدې کشمک

کې وم ي مې د بالښت په او ه اړولى و چې له

ګوتو ونيول شوم دومره لوى ټکان مې خوړ لکه برق چې نيولى اوسم
زړه مى درزا پيل کړه ،له دې سره د مرغلرې له خولې يوه زوروره
خندا راووته ،لکه لمده لښته په مال قارېده را قارېده او خندل يې
زه هم خپلې بې ځايه وېرې ته خندا واخستم ډېره شېبه مو وخندل خو
زما خنداتر ډېره بريده له مرغلرې سره د ځان عادي کولو لپاره وه،په
خندا کې مې ورته وويل ډوډۍ به وخورو بيابه خبرې کوو،مو يو هم
و ي نه و خو هسې عاد مووکړ ،مرغلرې خوبيخې بازارى خوراک
وکړ هسې دګوتو څوکې به يې کاسې ته ورښکته کړې دسترخوان
مې ټول کړ خبرې مو پيل کړې هغې راته کړه  :ايا ته رښتيا زما
ليدوته دومره تږى وې؟
ماورته وويل ولې ته يې نه منې؟
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هغې وويل ولې يې نه منم چې شک مې کولى بيا له هغې ځايه تردې
ځايه ستاليدو ته راتللم؟ اوهغه هم په داسې حال کې چې په کور کې
دې نور څوک هم نه وي؟
او اى! ته دې دې جاموته وګوره ولې نورې جامې نه لرې ؟
ماورته وويل لرم يې خو ستا له راتلونه مخکې رانه پرې دسر
غوړولو تېل توى شول،بيا يې وخندل پښې يې وغزولې څو يانيې
يې سترګې زما په سترګوکې وګنډلې له ځ نسره مې وانګېرله چې
اوي به مى بيا په کوم ځاى نيوکه کوي ،راته کړه يې رانږدې شه او
په غېږ کې مې سر کېده.
له سترګومې نظر والو ،يخ ونيوم هېڅ مې دهغې له خولې دداسې
خبرې تمه نلرله ،خومايي چې حوي او غوښتنه لرله جردت مې نشو
کولى فکر ته مې وخت ورنکړ ب

سر مې ورته په غېږ کې کېښود له

سر کېښودو سره يې ژوره او داسې بنده بنده ساه واخستله لکه د
وچې سيلې مياشت کې چې په چا د يخ اوبه واچوي،مالپاره هم
همداسې و په قراره يې پښې راټولې کړې اوپه غېږ کې يې دومره
کلک ونيوم چې خوله او پوزه مې دواړه بند شول ،تنف

مې هم ډېر

په سختۍ اخسته خو دپرېښودلو غوښتنه مې نه کوله ځکه داشېبې
مې ډېرې محدودې اوحتى يانيې بللې.
څو شېبې وروسته يې سست کړم په مخ مې يې راته ي کېښود ويل
يې  :صادقه! پوهېږې چې ولې مې دومره خو
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خپل ښي ي مې د مرغلرې د او دو زلفو ندې له غاړې تاو کړ
ورته ومې ويل نه !
ويې ويل داځکه چې ته دخپل نامه په شان ډېر صادق او رېښتونى
يې،کله چې په موبايل درسره خبرې کوم دخپل ځان په هکله ستا
احساي له لرې محسوسوم ،ډېر وخت زه له خپل حده اوړم خو ته بيا
هم سکو اختياروې اويواځينۍ خبره چې زما دزشتوالي په ځواب
کې يې کوي همدا ده چې ( له تاسره ډېره مينه لرم).
صادقه! زه ستا مينې اومحبت ته سالم کوم او داچې نن مې له هر
رواج،دود او دستور له احارې څخه پښه اړولې اودهر جبر
زن يرونه مې ما کړي داټول ستا د رېښتوني محبت نتيجه ده ،او
دا چې نن مې په خپله غېږه کې ستا سر ايښى داهم ستا د بې اندازې
مينې محصول دى .
ګرانه!نن دخپل زړه خبره د لومړي او وروستي ځل لپاره په خوله
راوړم او درته په جهر سره وايم چې زه (تنها له تاسره مينه لرم) ته زما
لومړۍ او وروستۍ مينه يې.
مرغلرې زما وېښتانو ته مساج ورکاوه په ټيو اواز يې راته خبرې
کولې هغې په داسې حال کې چې د زړه درزا يې ما ډېره په اسانۍ
سره ح

کوله ،خپلې نازکې شونډې زما پرمخ راښکته کړې

ترڅومې ښکل کړي خو ،اوښکې يې له شونډو مخکې شوې ،له
سترګو يې بېلې او زماپر مخ يې خوله ولګوله،دمرغلرو ددانو پشان
نورې اوښکې يې هم زماپر مخ را تويې شوې،سلګيو واخسته ،ټوله
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لړزېده ،زه يې هم خواشينى کړم نه پوهېدم ولې داسې کوي سر مې
يې له غېږې پورته کړ،هغې بېرته زما په مخ ي کېښود او زړه
پورې يې ونيوم ،مرغلرې خوله زما په خوله کېښوده اوپه بند
ستوني ،جال جال سترګو او خپ اواز يې داخبره وکړه :
صادقه! کاش زه واده شوې نه واى!!!

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

ګل زرينه

نــن بيــا لــه معمــول ســره ســم لــه ټولونــه مخکــې د شــنې ونــې نــدې
راورســېدم لــه وچــو وښــونه پــه جــوړې شــوې ســترنجۍ پــه دېــره کــې
وغزېدم ،داهغه يخـه او شـنه دېـره وه چـې هـر کـال بـه داوړي دګرمـۍ
موســم پــه رارسېدوســره ســپن يــري علــي خــان اکــا پــه خپلــو ســونو
جوړوله،په دې دېره کې يوه غټه دتو شنډه ونه و ړه وه چې له ډډنـه
به يې ايله ددوه غټوسړيو سونه تاوېدل،زماپـه شـمول بـه دکلـي څـو
شوخ ماشومانو هره ورځ تر غرمې پورې پکې سـاعت تېـري کولـه او
دعلي خان اکا نه به مو په زړه پورې کيسې اورېدلې  ،هغه به مـونږ تـه
داســې ټــوکې او کيســې کــولې چــې لــه ډېــرې خنــدا نــه بــه ډډه پــه ډده
اوښتو حتى تر دې چې نوربه مو له ډېرې خندانه له سترګو اوښـکې
روانې شوې.
زه ناســت وم  ،علــي خــان اکــامې ليــده چــې څلورپټيــه وړانــدې يــې پــه
غوايانو باندې چې ده به ورته ((برګۍ ))جوړه ويلـې يـوه (قلبـه)کولـه
خو اواز مې پرې ونه کړ ولې چې نه مې غوښتل دده شـوق مټکـورکړم
هغه يوه پخوانۍ سندره په لوړ اواز زمزمه کوله غږيې تـر مـا ښـه پـه
اســانۍ ســره رارســېده  ،لــه ځانــه ســره مــې ورتــه خنــدل  ،چــې ســليم
اوناصــر هــم راورســېدل اولکــه د تبــک نيولــو پســونو يــې لــه ډېــرې
ستړيانه اينجه وهله ،سمدستي په دېره کې پرېوتل ،ل

بجـې بـه وې

چې هغه هم قلبه خوشې کړه  ،کُنده پـه پټـي کـې و ړه ،پـاتې شـوه او
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ده برګۍ جوړه ددېرې په لور را رونه کړه ،هلته يې ورتـه پـه سـپره کـې
ژور اخــور جــوړ کــړى وه  ،پــه ســر کــې يــې ويــالې تــه بوتلــل اوبــه يــې
ورکړې،بيــايې راوســتل پــه خپلــو خپلــو مېوګيــويې وتــړل ،اواز يــې
وکــړ براتــه بچــو! لــه دېــرې نــه يــوه غېــږ خيــد(شــنه جــوار) راوخلــه او
دغوايانو په مخ کې يې واچوه چې ډېر و ي شوي دي ،برا

تـر دې

وخته ما نه وه ليدلى چې راغلى دى،هغه هم سستي ونکړه غېږ يې لـه
خيدنه ډکه کړه اودغوايانومخې ته يې په اخور کې وغورځول .
نــور تــرې دواړ ه راغلــل،ټولو ورتــه ســالم اوستړمشــي ورکــړه،زه را
پورته ش وم ،په خټين جـام کـې مـې ورتـه دشـنې ونـې نـدې لـه خښـې
چــاټۍ نــه يخــې اوبــه رواخســتې،لږې مــې ورتــه پــه څــو کــې تــويې
کړې،اخ اخ يې وکړ داکوم حرامي يې مکـوه چـې شـخک بـه شـم ډېـر
ستړى شو يم،مخې ته يې راتاو شوم اوبه مې ورکړې،هلکانو ټولوپه
يوه اواز ورته ويلې ،بوډا! نن به کومه کيسه راته کـوې ؟ داچـې هغـه
دبوډا په لفظ ډېر غوصه کېده نو يوځل يـې ټـول پسـې واخسـتل اولـه
دېرې نه يـې وشـړل ،خوبيـا سـره راټـول شـول اوپـه زاريـو اوننواتـويې
ورتـه پيــل وکړ،چــې خيــردى يـوه کيســه خــووکړه،چې نورنــو غرمــه ده
علــي خــان اکــا وويــل :راځــۍ نــن درتــه زمــا د عکســرۍ د وخــت کيســه
وکړم ،ټولوورسره ومنله.
کيسه يى داسې پيـل کـړه :دوه څلوېښـتمه سـنه وه ،مـو نـه پوهېـدو
چې کومه سنه يې يادوله خـو خبـرې يـې پيـل کـړې ،يـوه ورځ د غرمـې
يوول

نيمې بجې وى د شنو وښو پنډ مې په شا کړى وه،او د کور په
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لور روان وم د کوڅې په خوله کې (ګـل زرينـې) د مئينـى تـرور لـور لـه
مو نه په ناڅاپه توګه ونيوم او ک

يى کړم،علي ګيه! چيرتـه داسـې

بېغمه روان يى؟ کلي ته اسکر( عسـکر) راننـوتي دي ځوانـان لـه ځـان
سره عسکرۍ ته بيايي بيا يي راباندې يوه ټوکه هم وکړه ،چـې تـه خـو
هسې هم ځـوان نـه يـې ورځـه تاتـه بـه څـه نـه وايـي  ،ګلزرينـه زمـا ډېـره
خوښه وه،نه پوهېږم چې دهغې به هم خوښېدم اوکـه نـه،خوتل بـه يـې
راسره ټوکې کولې،چې مايې هم له ټوکونه ډېرخونداخسته،يو وخـت
مې ورته دولسوالۍ له بازارنه،دځونډي جوړولـو لپـاره يـوه کـوچنۍ
دمخ کتلو شيشه اولونګ هم راوړي وو.
زما په زړه يې د ډار روې ګډې کړى سخت يې ووېرولم پنډ مې ځاى
پرځاى کېښود،لږ داسې ورمخکـې شـوم زمونږکـور د کـوڅې پـه اخـر
کې و،پدى ځاى کې کوڅه يو څه تاوه شـوې وه او مـوړ(ګـو يي) يـې
لرل ه ،کله چې له ګـو يۍ نـه ورمخکـې شـوم ګـورم چـې همـدا زمـو د
کور په خوا کې يو کله فيل (واز) موټرو ړى دى چې خـړ او نصـواري
رنګ يې و څوتنه عسکر زمو ددروازې مخې تـه و ړ دي ټکـان مـې
وخوړ ،غوښتل چې بېرته وروسته و ړ شم .
په دې وخت کې ،ادې مې چې له عسکروسـره و ړه وه رابانـدې فکـر
شو،يودم يې چيغه کړه ،هغه دى علي ځوى مې راغى  ،رښتياهم چـې
پخــواني خلــک ډېردســاده او صــادقه وو ،ددې لــه غږســره دعســکرو
فکر هم زما په ررف شو ،ما غوښتل چې تېښته وکړم  ،خـو لـه پېښـې
بــه څــه تېښــته وي  ،عســکرو وويــل چــې ځــاى پرځــاى ودرېــږه او ونــه
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ښورېږي  ،نور نو لړزه راباندې ولګېده داسې شوم لکه دپښـو نـدې
مې چې په روانو اوبوکې شګې روانې وي ،د قدم اخستو نه وم ،ځاى
پرځاى ودرېدم ،هغوى هم راغلل او موټر ته يې ور پورته کړم.
مـو ورتــه لـه خنــدا لـوټ پــه لـوټ اوښــتو او ده راتـه کيســه کولـه  ،لــه
خټين جـام څخـه يـې يـو غـړپ وکـړ حلـق يـې تـازه کـړ اوکيسـې تـه يـې
ادامه ورکړه ،زمو له کوره يې سيده ولسوالۍ ته يـوړم ،درې ورځـې
ورســته يــې لــه څوتنــو نــورو ځوانانوســره کنــړ تــه ولېــږلم  ،هلتــه مــو
عسکري پيل شوه  ،څه سربه مو خو وم،يوکال عسکري وي ،مـاچې
کله اووه مياشتې تېرې کړې نو ر مې زړه تنګ شـو ،پـه کـور پسـې بـه
ډېرخفــه کېــدم،خو مورتــه بــه مــې غوســه راتلــه ،يــوه ورځ پــو دشــپې
دخوب له ځايه په څه بهانـه پاڅېـدم،او د تېښـتې پرېکـړه مـې وکـړه،
ډېرفکــر کولوتــه مــې وخــت ونــه ليــد،نو همداســې روان شــوم،درې
ورځــې مــې پــه پښــومزل وکړ،وروســته لــه درې ورځــو نــه مــې ځــان د
ننګرهار بهسود ولسوالۍ دبهراباد ته را ورساوه  ،زه ډېـر بلـد هـم نـه
وم  ،څوځله مې رې ورکې کړې ،په بهرابـادکې مـې غوښـتل چـې لـه
ســيند نــه پورېوزم،تکــل مــې وکــړ چــې پــه اوبو هــوکېږم ،ګــورم چــې
څوعسکر هم دي او غواړي لـه ابونـه پورېـوزي ،ددوى پـه ليـد يوځـل
بيا هرڅه رانه هېرشول ،زلزله راباندې راغلـه پـه ابـو نـه وم ګډشـوى
چــې ژامــې مــې پــه کړپېداشــوې ،هغــوى چــې زمــا دژامــو ډول وهــل
وليــدل ،نــو ســم دواره رابانــدې پوشــول،چې زه حتمـاً کــوم کــي

لــرم

اوياهم کومه پېښه په مخ کې لرم ،نو يې بې له ځنډه راباندې سـترګې
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راووېستې اى دغل بچيه څه کوي غواړې چې وتښتې؟ ژرکوه ووايه
چــې لــه کــوم ځايــه راوتښــتېدلې،اوچېرته ځې،مــاهم دنرپشــان ورتــه
وويل چې له کونړ نه راغلم،اوکورته ځم.
په کونړ کې دې څه کول؟
هلته عسکر وم!
لــه ســه يــې ونيــوم ،راځــه اوي دې کــور تــه بيــايو ،ډېــرې زارۍ او
عزرونه مې ورته وکړل،خو غږمې يې وانه ورېده،يورانـه مخکـې شـو
اوبل راپسې،پدې چـې بيـا ونـه تښـتم ،خوهغـوى پـدې نـه پوهېـدل
چې که چېرې ماتـه د تېښـتې چـل راتـه نـو اوي بـه دوى څنګـه نيـولى
وم!
ماورته وويل ښه نوبيا؟
ويــې ويــل :خړســرو ورځ مورابانــدې تېــره کــړه نــور نــو و ى شــوى يــم
ا وخبرې نشـم کـو ى ،شهصـوار ورتـه وويـل ،خيـر دى اکـا نـو زيـاتي
خوبه کيسه هم خالصه شوې وي خو د ا اخري يې هم ووايه چې بيا څـه
وشو ،سړى په خندا شو چې آن په خوله کې يې دغاښونو دنه شتون له
املـه تــالو ښـکاره شــو،مو هـم ورســره وخنـدل ،ويــې ويـل  :بياداســې
وشو چـې زمـا دتېښـتې سـزا داشـوه چـې يوکـال عسـکري مـې پـه دوه
کالوکې پوره کړه  ،او وروسـته لـه دوه کالونـه د اول ځـل لپـاره کورتـه
راروان شوم ،چې د رې په او دوکې ترخ هم رانه ورک شو.
مـو ټولــو بيـا خــو وهل،پـه کــړي کــړي مـو وخنــدل اوشـور مــو جــوړ
کړ،سليم ورته ويل ښـه نوبيـا څـه وشـو؟ پـه څـو کـې يـې ورتـه څپېـړه
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ورکړه نو بياڅه خوکورته راغلـم او چـې راورسـېدم نـو داسـې وم لکـه
څرنګــه چــې تللــى وم،نــه راســره تـ کره وه اونــه ترخـ  ،هېچارابانــدې
باور نه کاوه چې زما وخـت بـه پـوره شـوى وي ،ټولوبـه ويـل چـې علـي
خان له عسکرۍ نه راتښتېدلى دى،نور نولـه همـاغې ورځـې نـه زه يـم
او داسپېره پټي اودادى ترنن ورځې پورې پکې اوړم را اوړم ،چې په
دې وخت کې نور نو پخه غرمه وه هغـه تـه يـې مېرمنـې د غرمـې نـارى
راووړ او مــو چـــې لکـــه دســـپېرکونډکوبچي لـــه ډېـــرو اوښـــتو او را
اوښتو نه خړ پړ شوي وو د کورونو په لور وخوځېدواوپه ره کـې مـو
دعلي خان اکا کيسه يوبل سره په خندا تکراروله .
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د ژوند رنګونه
ما دا منله چې دعصا،نصا او کلي کور له مخې مې ورسره
پېنندګلوي او انشايي نه لرله خوپه دې باوري وم چې د زړه اړيکه
اوپېنندګلوي مې ورسره تر نورو هغو څوچنده زياته وه ،هغه مې
دخپلې کورنۍ له غړيو څخه يوه بلله،هغې هم په زړه کې ځاى راکړى
و اوپه ښکاره به يې راته ويل،چې تر بل هرچا ورته ګران يم اوي يې
په خپل ژوند کې دهغو کلکواو پېچليو غوټو خالصول چې په خوله
او غاښونو هم نا ممکن ول په ي د خالصېدو هيلې پيدا شوې وې.
هغې خپلې ډېرې مړاوې اوله من ه تللې هيلې دبېرته تازه او ګل
کېدو په حال کې ليدلې او ماهم ډېرې هيلې ورپورې تړلې وې ،هغه
راته ډېره پياوړې،ښکارېده ،حتى د پردې تر شاه به مې دهغې په مخ
او تندي کې د وړتيا او لياقت کرښې لوستلې ،هغې ډېر هنرونه لرل
او له هريوه څخه يې ډېره په سمه توګه استفاده کوله،خويواځې يو
هنر يې نه ره چې هغه له جردت څخه عبار

و او جردت بيا د نورو

ټولو هنرونو سر رى او منعکسوونکى بلل کېږي.
په ډېرو کمو ورځوکې يې په خپل ځان ،فکر اوفعلونوکې ډېر مثبت
تغيرا احساي کړل ،يوه ورځ يې راته وويل:
زه غواړم په حقيقت کې يوه پياوړې،متحرکه او ژبه وره
سياستمداره،ليکواله،وزيره او وکيله شم او ډېر مې زړه کېږي چې
دا فکر او غوښتنې مې په حقيقت بدلې شي،نن مې په خپل زړه
د ومره باوري شوې يم چې آن که سلګونه زره خلک ناست وي نو
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مخکې به يې لکه دبلبلې پشان خبرې وکړم ،وروځې يې پورته
واچولې د لږې شېبې لپاره دمک

کولو په خارر يې سترګې پټې

کړې ،ژوره ساه يې واخسته ويې ويل  :خوداهرڅه به څنګه وشي؟؟
دومره خو اسانه هم نده زه هم د چاپشان په ويښه خوبونه وينم.
ماورته وويل :کوم څه چې تا وويل دا هېڅ نا ممکن ندي ډېر په ساده
توګه کېږي خوکه ته يې له زړه څخه وغواړې.
هغې ژر زما خبره را قطع کړه.
اتله!ما اوي له زړه څخه له هر راز ستونزو ،او کږلېچونوسره د ډغرو
وهلو اومقابلې کولو پرېکړه په جدي ډول کړې خوستا همکارۍ ته
تر ډېره اړتيا لرم.
ماچې کله دهغې په سترګو او مخ کې په واقعيت سره له
هېواد،خلکو او دندې سره جنون اومينه وليده نو په کلکه مې
دهمکارئ ژمنه ورسره وکړه ،هغې ته مې ځينې رښوونې وکړې،په
څوشېبوکې په داسې حال کې چې رانه لرې وه خو دهغې په پخواني
سست بدن کې مې يو ډول ځواکمن حرکت احساي کړ،هغه دومره
پياوړې په نظر راغله چې فکر مې کاوه همدا اوي يوه لوړ منصا
لرونکې ده.
سبامې خپل ځاى ته را وغوښته يوڅه رښوونې او سپارښتنې مې
ورته وکړې ،اوپه بله ورځ مې په يوه ټلويزيون کې د مېرمنو په يوه
خپرونه کې د ګډون لپاره وخت ورته واخيست،پروګرام يې ډېر په
زړه پورې مخته يوړ،له همدې ورځې د ټلويزون د کار کوونکيو
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خوښه شوې وه د رسمي کار کولو وړانديز يې ورته وکړ ترڅو همدا
خپرونه چې خپله پکې مېلمه وه دکوربه په توګه مخته يوسي.
خبره يې د مشورې اخستو لپاره راسره شريکه کړه ما هم پرته له فکر
کولو ورته وويل  :چې لومړۍ بريا دې مبارک شه او ورته ومې ويل
چې د هغوى وړانديز ومني خو هڅه بايدوکړي چې له ژمنې سره سم
خپل کارونه معياري اوپرمختللي کړي،همداسې يې وکړل ،بله ورځ
مې په يوه ورځپاڼه کې دهغې يوه ليکل شوې علمي مقاله ولوسته،
خو

شوم له ځانسره مې وويل چې زمو ګډو هڅو او هلو ځلو رنګ

راوړ.
ماته هم ټولنې ته ديوه اهل او دکاري وړتيا لرونکي شخ
دتقديمولو وياړ راپه برخه کېده،اوهغې په رښتيا هم زه ددې هرڅه
مل او دخپلوبرياوو راز بللم ،سره له دې چې په اوسنۍ عصر کې د
هرچاد باور حلقه تنګه او محدوده وي ،خو هغې پرما ډېر باور
کاوه،ماهم ډېره هڅه کوله چې په ځان دهغې باور وروستي حد او
اوج ته په رېښتينولۍ سره ورسوم.
له دې هرڅه سره سره په ښکالکې ځينې ستونزې او تېروتنې وې چې
بار بار به ورڅخه تکرارېدلې او دا عادتي تېروتنې يې زما هېڅ نه
خوښېدې،مګر په خوله مې ځکه څه نه ورته ويل چې داسې فکر
ونکړي چې ګواګې زه په هغې ځان غو او مدمغ حسابوم ،خوپه زړه
کې به ډېر ورته ځورېدم،زه باور لرم چې ښکالبه فکر هم نه و
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ورباندې کړى خو ما دهغې دغه شان کړنې په يوډول نه يوډول د ځان
توهين اوراته د اهميت نه راکولو په معنى ګ لې.
اخر مې يوه ورځ زړه ډېر لوى کړ او ورته ومې ويل :
ګوره ښکال دا بار بار اشتباها او بد عدتونه ستا شخصيت ،نوم او
علمي سويې ته ډېره لويه صدمه رسوي،خو داچې متل دى وايي( :
علت ورکېږي مګر عاد

نه ورکېږي) دا اوي دهغې عاد

ګرځېدلى و چې دخبرې ځواب به يې په خپل وخت نه درکاوه ،فون ته
به يې په خپل وخت ځواب نه وايه ،پيغام به يې په خپل وخت نه
لوسته اوکه به يې ولوسته نو بېرته به يې ځواب ورکول اړين نه بلل.
دا اودېته ورته نورې ستونزې وې چې د ښکال د ورځني ژوند د
بهبود لپاره بايد جبران او له من ه وړل شوې واى ،ځکه هغې ډېرې
لويې هيلې او ارمانونه لرل او دهغو ټولو ارمانونو د پوره کولو لپاره
باي د هغې ډېره قرباني ورکړې واى او داهرڅه يې له من ه وړي او يا
بيخي کم کړي واي داځکه چې اور او اوبه هېڅ وخت نه سره جوړېږي.
اوي نو هغه يوڅه مطر

شوې هم وه ،وخت ناوخت به ځينو

ان وريزو او غږېزو رسنيو کې د سياسي ،ادبي او ټولنيزو بحثونو
لپاره هم ور غوښتل کېدله.
يوه ورځ مې د سهار پر مهال ورته وويل :ښکال ! ته بايد دخپلو ټولو
هڅو او فعاليتونو ترڅنګ خپله کورنۍ هم وپالي او دهغوى
اعتماد بايد تل له تاسره وي زه پوهېږم چې ته په دې هرڅه پوهېږي
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خو غواړم بيا يې هم تاکيد درباندې وکړم او په دې دې پوهه کړم چې
د ټولنيز او کورني ژوند چارې ټولې د اعتماد پر پايو و ړې دي .
هغې هم په پوره سپېڅلتيا ډاډ راکړ او دخپل ژوند قهرمان يې خپل
مشر ورور راپه ګوته کړ همدارنګه يې له خپل پالر څخه ډېر رضايت
وښوده او راته ويې ويل چې په هره چاره کې له هغوى سره مشورې
کوي.
نور نو زما او دښکال ټولې هيلې د غوړېدو په حال کې وې مو هره
ورځ دخپلو ارمانونو د اسمان له لمنې د ګرم او روښانه لمر د راختلو
عالمې اونښې ليدې،مګر هغه څه چې په دې اسمان يې هم خال
خال وريځ ساتلې وه هغه د ښکال هغه عادتونه ول چې زما له پيل
څخه نه خوښېدل او هغې ته مې يې ډېر وخت په کنايوکې يادونه هم
کړې وه.
يوه ورځ مې دېر اړين کار ورسره و نه يې فون ته ځواب ووايه،نه يې
پيغام ځواب کړ اونه يې په مسنجرکې ځواب راکړ،سره له دې چې
فون يې هم بند نه و او په مسنجر کې هم انالين وه ،تر ډېرو هڅو
وروسته هم په دې بريالى نشوم چې په خپل وخت ورسره خبرې وکړم.
ډېرځنډ وروسته يې په مسنجر کې ځواب راکړ،څوخبرې چې مې
ورسره وکړې هغه پوهه شوه چې زه خوشحاله نه يم نو يې همدومره
راته وويل :ته څومره غوصه يې،د ځان د خالصون لپاره يې ډېرڅه
وويل خو زه اوي دښکال له داډول خبرو اوکړنوسره عاد شوى وم.
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ماخوستن مې په يوه مقاله کار کاوه چې راياده شوه ،مس مې ورته
وکړ ،بيا يې ځواب رانکړ ،وروسته يې يواځې سالم وکړ او نور يې
هېڅ ونه ويل،تر ډېر ځنډ وروسته يې بيا په مس کې ليکلي و:
پوهېږې! اوي مې سکو

دنده شوه ،او دردونه مې خوا ه

ملګري،زه مې نور له خپلو تلپاتې دردونو سره ژوند کوم.
کله چې مې داخبرې ولوستې په سترګو مې تياره شوه ،زړه مې
دومره سخت ټکان پيل کړل چې نږدې و وچوي ،ژرمې بېرون ته منډه
کړه،دژمي په سخته هوا کې ودرېدم،په تندي مې مړه ښوله راماته
شوه ،له ځانسره مې وانګېرله چې نور يې لکه چې کورنۍ د کورله
کارونو پرته د سياسي،مدني ادبي او او ژورنالېستکي فعاليتونو
اجازه نه ورکوي،ځکه په دې ورځوکې زه يوڅه شکي شوى هم وم،
خواوي مې خپل فکر باندې ٪۴۱۱فيصده ډاډه وم ،خپلې ټولې هيلې
ارمانونه او هلې ځلې مې د شپې په دې توره تياره کې د ورکېدو په
حال کې وليدې،تر ډېر ځنډ وروسته په داسې حال کې کوټې ته را
ننوتم چې ستونى مې شديد درد نيولى و،دکورنۍ دغړيو او
ماشومانو شور ماشور هم راباندې بد لګېده په لړزاندو سونو مې
موبايل را واخست او دعلت پوښتنه مې ورڅخه وکړه.
ښکال ځواب راکړ:
ب

اتله! دا ازاد شعر مې ډېر زيا خوښېږي.
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درې ملګري
دماســختن لمــونځ مــې داليکـــين ژېــړې رڼاتــه پـــه داســې حــال کـــې
وکړ،تابـــه ويـــل چـــې پـــه کوټـــه کـــې دې ګـــرد چـــاپېره ژېړپالســـتيک
نښلولى دى،خوددې اليکين له رڼانه مې دومـره خونـد واخسـت بـاور
وکــړئ چــې د راډ يــابرق رڼــاکې هغــومره خونــد نــه وو،لــه لمان ــه نــه
وروســته مــې لــه خپلــو درې تنــو ملګروڅخــه لــه يــوه ســره دزړه غوټــه
پرانيســتله،هغه هــم لکــه زمــا خبروتــه چــې تــږى او و ى وه داســې پــه
خو ه ژبـه يـې راسـره دزړه خوالـه پيـل کـړل،زه يـې ډېرزيـا دځـان پـه
ررف ج ب کړم،همداسې يې راته کتل يوه لحظه يې هم سترګې رانـه
نه اړولې اونه يې زه دې ته پرېښـودلم چـې لـه دوه نوورملګروسـره هـم
خبــرې وکړم،لــه ډېروخبــرو وروســته،يې راتــه لــه هغــوى ســره دخبــرو
کولــو اجــازه راکړه،مــاهم مــخ بــل ملګــري تــه را واړاوه ،خــودى يوڅــه
ګيله من راته ښکاره شو،البته دى به په دې ګيله من وو چـې ولـې مـې
اول له ده سره خپلې غورې پيـل نکړې،خيـر خوپـه مـاڼېجن حالـت يـې
راسره دژبې په سر خبرې پيل کړې،کله به يې ګيله کولـه اوکلـه بـه يـې
نازونه پـه زړه کـې مـې تېرېـدل چـې،درېيم ملګرخوبـه هـم راتـه ښـه پـه
قهروي،چې ولې له هغه سره خبرې نه کوم ،دسترګوپه کونجوکې مې
ورتــه غلــى غلــى کتلــې قســمت مــې دلتــه کــار نــه کــاوه چــې لــه درې
واړوسره مې په يو وخـت کـې خبـرې نـه شـوى کوالى،لـه درېواړوسـره
مې موضوګانې بـدلې وې،وېرېـدم چـې اواز راب نـدې ونکړي،خوښـه
وهغــه هــم خاموشــي اختيــارکړې وه ،داســې نــه وه چــې مالــه ډېروخــت

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

وروسته داسې ملګري پيداکړي وو،هسې خـو،هره شـپه،هره ورځ او
هره لحظه داسې ملګـري راسـره وي اوکـه داملګـري راسـره نـه وي نـو
زمــا ژونــد بيخــي نيمګــړى دى،بــ

ل ــده بــه يــې ووايــم چــې همــدا

دوستان ،زمازنده ګي ،خوراک،څښاک او تفريه دي،کله کلـه خوپـه
کور کې راته مور پالر يوه نيمه غوصه هـم کـوي او وايـي چـې لـه مـو
دې بېخي ي اخستى دى،اوتل ته يې اوهمدا ملګري دي،خـوزه پـه
يوه له نـازه ډکـه موسـکاترې ځـان خـالص کړم،خوکلـه کلـه داسـې هـم
پېښېږي چې ان له ماڅخه دهغوى دبېلولو هڅه هم کوي اوپـه څوځلـه
خـــــــويې ورتـــــــه ګـــــــوا

هـــــــم کـــــــړى دى دڅوشـــــــېبولپاره يـــــــې

زمااودملګروترمنځ يوڅه فاصله هم ايجاد کړېده،داځکه لکه څرنګه
چــې زه لــه خپلــوملګرو ســره دومــره مينــه لــرم نــو ددې ل ـ

چنــده زمــا

کورنۍ له ماسره مينه لري نو هغوى نه غواړي چې زه خپـل ټـول وخـت
له دوستانوسره تېرکړم،خـودا اوي زماپـه وينـه کـې نغښـتې مينـه ده
،چــې وتــل يــې زمالــه وينــې مشــکل څــه چــې ناشــونى کــار دى،لــه دې
ملګري سره مې هم ښې ډېرې خبرې وکړې،نور مـې نوانـداز اوکرکټـر
ورته داسې کړ،چې له درېيم ملګري سره هم څـه ووايم،کـه څـه هـم زړه
يې نه وو،چې پرې يې دم خو بايد پرې ايښى مې واى،همداسې مـې
درېــيم ملګــري تــه ورنــږدې شــوم،هغه چــې پــه مــخ يــې ښــکلى دســمال
غوړولى وه چې رنګارنګ ګالنوباندې ښايسته شوى وه دده له مخ نـه
مې پورته کړ،خودى داسې خفه وو ،چې هېڅ يې نه غوښـتل راسـره
سپڼ هم وکړي،نور مې نـو ورتـه پـه عـزر اوننواتـو پيـل وکړ،خوچاتـه
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يې وايي،زه فکر کوم ده به هم داسې فکر کاوه چې ولې مې لـومړى ده
ته نوبت ور نکړ،خيراخر مې له سـترګو ورتـه اوښـکې راغلـې ،بيـايې
هــم راســره نــه منلــه،اليکين هــم زمادمظلوميــت او دملګــري دغــرور
ننداره کوله اوخاموشي يې اختيار کړې وه ،چې ورسره يـې لـه سـينې
يــو تــور لــوګى هــم راپورتــه کېــده او پــه کوټــه کــې يــې منــډې رامنــډې
وهلې ترڅوله دې ځ ى څخه دوتلو ر ومومي،نور نو شپه ډېـره تيـاره
وه ،چــې دخــوب مچــۍ وچيچلم،داســې يــې کــړم چــې نــور مــې ددې
ملګري په مخ راته سـترګې،پوزه،وروځې،زنه،خوله،هېڅ نـه ښـکاره
کېدل،اخر مې ورته وويل چـې نـورې خبـرې بـه سـباته وکړو،هغـودوه
ملګروتــه مــې ډېــر وويــل چــې دده پــه پخالينــه کــې مرســته راســره
وکړي،خوهغــوى لــه هماغــه وختــه چــې مــا وســره خبــرې ب ـ

کــړې

وې،ســرونه تــاو کــړي وو،زه هــم دخــوب مچــۍ داســې وچــيچلم چــې
زهرويــــــــې هرڅـــــــــه رانـــــــــه ورک کړل،همداســـــــــې مـــــــــې ســـــــــر
کېښود،سهارلمان ه ته چـې پاڅېـدم دى راتـه هماغـه شـان څرنګـه
چــې يــې مالــه مــخ نــه دســمال اخواتــه کــړى وه،لــو مــخ زمادخبروپــه
انتظار کې وو.
لمونځ مې وکـړ بيـامې دى راپورتـه کـړ خبـرې مـې ورسـره پيـل کـړې،
خبرو يې ډېر خوند وکړ،څومره نازدانه اوله جادوډکه ژبه يې درلوده،
خوداچې دشپې يې ولـې راسـره خبـرې ونکـړې ،ددې علـت بـه زمـا پـه
نظر داوه ،چې ماورسره سمې خبـرې نشـواى کـړاى ولـې چـې تـر يـوې
نيمې بجې پورې مې هغو دوه نورو سره خبـرې کولې،خـودوى داسـې
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وو،چې يواځې يې له ماسره خبرې کـولى شـوې،په خپلـوکې يـې سـره
خبرې ،رازاونيازنه شواى کړاى.
يوڅــه چــې زمــا ورتــه فکــر ونــه شــو چــې درتــه مــې داګاللــي ملګــري
درپېننــدلي واى،فکــر کــوم تاســوبه واياســت چــې مــاخوددې ملګــرو
نومونه هم تاسوته وانه خستل،اندېښنه مه کوى اوي هم څـه تللـي
راغلــي نــدي ،اوي بــه يــې دروپېــننم ،يــو ملګــرى مــې(،شــړل شــوى
لمــــر)ښــــکلى نــــاول چــــې عمراســــحق ليکلــــى او دهېــــواد تکــــړه
اوبااســـتعداده ځـــوان شاعر،کيســـه اونـــاول ليکـــونکي ګـــل رحمـــن
رحمــاني صــيا ژبــاړلى دى ،دوهــم ملګــرى مــې،د(پاچــاخوب)چــې
ګران بديع الزمان هاشمي په ښکليوټکوليکلى دى چې پـه زړه پـورې
نادر داستانونه پکې دي اودريم ملګرى مې هم د(لښـکرګاه)پـه نـوم
يــــوه ښــــکلې مجلــــه ووه چــــې دهلمنــــد دفرهنګپالوځونانولخواپــــه
ښايســـــــــــــته او مؤيرومضامينو،مقالو،شـــــــــــــعرونو،غزلواوادبي
ټوټوپسولل کېږي وو.
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هغوى بايداعدام شي!

دې خبرې په ټول کلي کـې د لويـو او وړو پـه فکرونـوکې د يـوې معمـا
په شکل خطور پيل کړ،چې دلومړي ځـل لپـاره د يـوه هلـک او نجلـۍ
له خولې اورېدل شوي وو چې له يوبل سره مينه کوي.
د هر مجل

دمجلسي له خولې چې به خبـره راوتلـه نوموضـوع بـه يـې

کــامالً همــدا نــوې خبــره وه ،خوچابــه پــه يــوه ډول اوچابــه پــه بــل ډول
کوله ،هغه وخت کلي کې دمينې کلمه چـا د پيسـو پـه بـدل کـې هـم نـه
شوه ويلى ،ولې چې ددې کلمې ويونکى خو سوچه کافر بلل کېده .
مينه خو څه چې آن چا به جردت نه شو کولى چې له خپل پـالر او مـور
سره دخپل ژوند د ملګرې يا ملګري په اړه هم څـه ووايي،نجـونې خـو
بېخي داسې وې لکـه هنـدو چـې د غـويي لـه غوښـې پرهېـز وي دکلـي
خلــک راټــول شــول او پــه لــوى جومــا کــې يــې غونــډه وکــړه ترڅــو د
اشرف او شريفې په اړه تصميم ونيسي چې څه ډول سـزا ورتـه وټـاکي
،دسزاټاکل حتمي وو،ولې چې نـن دوى دخپـل کلـي لـه رسـم او رواج
څخه په ښکاره ډول بغاو کړى وو او ترټولو له لوى څخه دلوى جرم
دمرتکا کېدو هڅه يې کړېوه.
فيصــله پــه دې وشــوه چــې ســبابه د مســجد مخــې تــه پــه ميــدانۍ کــې
دواړو مئينوته ډېره درنه سزا ورکول کېږي،ځکـه چـې بيـاڅوک هڅـه
ونکړي ،چې ددوى په وينا داسې نارواکارته زړه ښه کړي،خـودا چـې
سزابه يې څه وي ،په اړه يې څه ونه ويل شول.
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کله چې اشرف دخلکو له پرېکړې خبر شـو نـو يـې مـاذيګر د ګـودر پـه
ره کې له شريفې سره وليدل اوپه جوما کې دنن ورځې په فيصـلې
يې خبره کړه،هغې ته يې وويل،زه نه غواړم چې دټـول کلـي پېغـور پـه
سر واخلم،زه دانه شم زغمالى،تـه دې پـه کـورنۍ اوکلـي کـې چاسـره
دسترګو غړولو پاتې نـه شـې،زه حيـران يـم چـې څـه وکـړم ،شـريفې!!
اخر ولې دامخلوق دومره بالم دى ،ولى دوى مو ته دهغې ګنـاه سـزا
راکوي چـې کـول يـې حـرام نـه بلکـې حـالل او روا دي،دوى ولـې هڅـه
کوي چې مو د لويو اوکوچنيوپـه مـخ کـې رسـوا کـړي ،ايـا لـه دې نـه
مرګ بهتر ندى؟
شــريفه چــې تــر دې دمــه لکــه بــو

خاموشــه و ړه وه اولــه ســترګويې

اوښــکې روانــې وې،د او ده کوچــاني ټکــري څنــډه يــې ور پورتــه کــړه
اوښکې يې وچې کړې،له وچـواو پتـري نيولـو شـونډويې پـه ډېـر زور
خبره راووېسته  :زه نه پوهېږمـه چـې څـه وکړو،اشـرفه تاتـه بـه مـې تـل
ويل چې په دې خبرو لويه تيږه کېږده،چېرته زه اوته او چېرته مينه،له
مــا اوتاڅخــه مينــه څــه غــواړي اوبياپــه داســې يــوه کلــي کــې چــې ټــول
دمينې له نوم څخه کرکه او نفر کوي،ښه نو اوي ته راته ووايه چـې
څه کول پکار دي ،داسې څه بايد وکړو چې له دې لويې او دټول عـالم
په مخ کې له دې بې عزتۍ څخه ځان وژغورو؟
اشــرف مــخ پــه کوڅــه و ړ وو ،دشــريفې پــه لــور راتــاو شــو،ورته يــې
وويـل ،تــه غــم مــه کــوه اوي زه پوهېږمــه چــې څــه بايــد وکــړو ،خويــوه
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خبره ده چـې تـه بـه مـې ملتياکوې،بغيرسـتاله مرسـتې زه هـېڅ نـه شـم
کو ى،هغې ورته رډې ،رډې کتلې،څه کوې؟
ده ورتـــه وويل،بېګاتـــه دواړه لـــه کلـــي وځو،شـــريفه لکـــه ترهېـــدلې
هوسۍ څکه شـوه،څه تښـتو!؟چېرتـه تښـتو،افرين دې وي دربانـدې
شريفه،څومره په اسانه دې وويل،ته پوهېږې چـې هغـوى بـه لـه هرڅـه
دمخــه ســتاله کليــو دوتلولپ ـاره ځانونــه چمتــوکړي وي،هغــه بيــاپرې
رامخکې شو،ته هېڅ غم مـه کوه،بېګـاه تـه د زمـرک کـوژده ده خلـک
دمبارکۍ لپاره ورته راځي،زه اوته هم په همدې منځ کې ځـان وباسـو
يوځـــل ستاسودکالترشـــا پټوپـــورې و ړ شـــو نـــور ســـتا پېريـــان هـــم
خالص دي،شريفې زړه نازړه ورسره ومنله،هغه يې په ټولـه خبـره پـوه
کړه،وخت يې ورته وټاکه چې اشرف بـه ورتـه د هغـوى دحجـرې شـاته
و ړ وي او شــريفه بــه ځــان پــه ديــوال را ځوړنــد کــړي اشــرف بــه يــې
ونيســي اوپــه همــدې شــکل بــه پښــې لــه کلــي ســپکې کړي،همداســې
وشول،اشرف ځان په ټاکلي وخت هدف ته ورسوه،شريفه هم پـه قـابو
و ړه وه،ځان يـې را او ود کـړ دلتـه لـه نـدې اشـرف ونيولـه او روان
شول،اشرف شريفې ته وويل،اوي مه وېرېږه هرڅه به اسانه شي،کوم
کـــار چـــې ســـخت وو،هغـــه لـــه کـــور اوکلـــي راوتـــل وو،اوداکـــارمو
وکـــړ،اوي راځـــه ځـــو ښـــار تـــه هلتـــه زمـــا ملګـــري شته،ســـړک تـــه
ووتــل،موټرکې کېناســتل او نېــغ د اســلم دوى کورتــه ورغلل،هغــه
داشرف د پوهنتـ ون ملګـرى وو ،کورتـه داخلېـدو دمخـه يـې اسـلم پـه
قضيه پوه کړ،اسلم پـه او ه ورتـه ي واچـوه ډاډيـې ورکړ،چـې هـېڅ
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غم ونکړې،شـريفه يـې بوتللـه او لـه ښ وسـره يـې کېنولـه او اسـلم او
اشرف حجرې ته روان شول.
ســباچې خلکوپــه ميــدانۍ کــې داشــرف او شــريفې دســزا پــه انتظــار
ناست وواو هغوى نه ښکاره کېدل ،اخر ملک له څونفروسره دهغـوى
دکورونوپه لور وخوځېدل،داشرف او شـريفې دوى کورونـه يوبـل تـه
مخـــامخ ول،چـــې دوى ورورســـېدل دروازې يـــې وټکـــولې لـــه دواړو
دروازڅخه ببرک او موسى په غـم لړلـو څهـرو راووتل،ملـک پـرې پـه
قهـــر شـــو،ولې داخلـــک ستاســـو نـــوکران دي،چـــې درتـــه بـــه ناســـت
وي،خوکله چې له پېښې خبرشو،نور هم پـه غوصـه شـو،دواړوته يـې
اختار ورکړ چې تر غرمې دواړه تورنان حاضـرکړي کنـه بيابـه ګيلـه نـه
کوي.
هلته اسلم اشرف ته وويل چې هلکـه خوښـه دې نـده چـې نـن مـو نکـا
وتــړو او واده مــو وشي،اشــرف ټکنــى شــو،خو اســلم بيــاپرې مخکــې
شو،ګوره زړه مه وهه پالر مې هسې هم ماښـام تـه راځـي ،دهغـه پـالر
قاضي وو،خواوي دکلي د جامع مسـجد امـام وو،مګراشـرف بيـاهم
ورسره ونه منله ويل يې چې که نکا يې په خپـل کـور کـې وشـي دابـه
ډېره ښه وي همداسې يې وکړل ،د اسـلم پـالر اشـرف تـه وويـل :ځويـه
داښه کار ندى چې ته تل له کوره فراري شي،ته که زماپه کور کې ټـول
عمــــر هــــم تېــــر کړې،نــــه دربانــــدې تنګېږمــــه،خوفکر کــــوم چــــې
تاسواوستاسودکورنيو لپاره به ښه نه وي،کـه ستاخوښـه وي زه سـبا
لــه تاســو ســره ځــم ستاســو کلــي تــه اوستاســوهرډول ضــمانت زمــا پــه
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غاړه،زه به ستاسو له مشرانوسره خبرې وکـړم انشـاء اهلل چـې دخـداى
په توکل به هرڅه سم شي،اشرف هم ورسره ومنله او سـباته قاضـي لـه
څوځوانانوســـره يوځـــاى داشـــرف دوى دکلـــي پـــه لـــور مـــوټر روان
کړل،چــې ورســېدل،نوغرمه مهــال وو او نېــغ هماغــه مســجد تــه و ړ
کوم چې دهغوى لپاره پکې سزا ټاکل شوې وه،نجلۍ يې په موټر کې
پرېښوده او دوى راکوز شول،ملک اوڅو نور ځوانان او سپين يـري
ددوى مخــې تــه را غلل،لــه ســتړي مشــي او ښــه راغالســت وروســته
،قاضي مخ ورته راواړوه ،ښه نوهغه داکلـى دى چـې مينـه کـول پکـې
جرم ګ ل کېږي،دمينې ابهار پکې له اصولو اورسمونو بغاو ګ ـل
کېږي،عاشق اومعشوقه پکې کافران بلل کېږي؟
له جېبه يې دستمال راوکېښ د تنـدي خـولې يـې وچـې کړې،اوبيـايې
په خبرو پيل وکړ،تاسوماته داووايـئ چـې هغـه وخـت کلـه چـې تاسـو
خبر شوى دادواړه ځوانان اوپېغله يوبل سره مينه لـري،اوددوى واده
موپه خوښۍ سره کړى واى ښه به واى اوکه اوي ښه شو؟
ملــک پــرې رابــرګ شو،قاضــي ورتــه وويــل :وروره غوصــه دې تېــره
کړه،زه دلته دخبرو لپاره راغلى يم نه دجنګ او شخړې لپـاره.هيلـه ده
چې زمـا خبـرې واورئ اوفکـر پـرې وکـړئ زه پـوهېږم چـې ستاسـو پـه
سترګو دناپوهۍ جـال خـور دى،نـو راځـئ جـال لـه خپلـو سـترګو لـرې
کړې،دونيا وګـورئ او خپـل ژونـد پـه مينـه محبـت او ورورولـۍ کـې
تېرکړئ،وګورئ په دنياکې له مينې بله کومه خـو ه کلمـه نشـته،نوزه
له تاسو هيلـه کـوم چـې دادواړه (اشـرف اوشـريفه)ونـازوئ هغـوى تـه
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ســزانه بلکــې خوښــي ورکــړئ تاســوله هغــوى ســره پــه دې خوښــي کــې
ګــډون وکــړئ او دنــوي ژونــد مبــارکي ورکــړئ اولــه دې وروســته هــم
ځوانان تهديدنـه بلکـې تشـويق يـې کړئ،هماغـه وو چـې دقاضـي پـه
خبـــرو ټولـــوفکر وکـــړ او خوښـــې يـــې شـــوې،له هغـــه څخـــه يـــې مننـــه
وکړه،وروسته له هغې يې شريفه لـه موټرنـه راکـوزه کړه،خپـل کورتـه
يې ولېږله ،له دې ورځې وروسته په کلي کې اشرف او شـريفه دمينـې
اتالن ونومول شول،او هغوى يې په مينه کـې بريـالي لـيال او مجنـون
وبلــــــــــل ،څور ورځــــــــــې وروســــــــــته يــــــــــې واده هــــــــــم وشــــــــــو.
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ناليدلې ليال
سـبايې پــه ښــوون ي کــې مســا بقـه وه ،ټولــو هغــو شــاګردانو تــه چــې
داســتادانوپه انــد ،ذهــين او يــق ول،دمقــالو ليکلــو پــه خــارر وويــل
شول .ښوون ى رخصت شو،ټول شاګردان خپلو کورونو تـه و ړل.دى
چـې کلــه کورتــه ورســېد،کورته پــه داخلېدوســره يــې ســترګې پــه دوه
خويندوولګېدې چې له کو نه يواوبـل رـرف تـه ناسـتې وې دکـو لـه
من ه دزګيرويو اوسړو اسوېلو اوازپورته کېده  ،چې نـږدې ورغـى،
ګورې چې موريې ګرمې تبې نيـولې ،چـې سـمه يـې خوټوي،لورګـانو
يــې ورتــه سراوپښــې زور کــولې ده ســالم وکــړ.،مشــرې خــوريې پــه
پرېشانه ډول له ژړا په ډکوسترګو دده لورته وليدل ،غږيې پرې وکړ:
ادې ښه نه ده.
په داسې مړاوواوکاواکو قدمونودکوټې په لورروان شو لکه د ژمـي
په موسم کې چې پاڼه ديخ له زوره نيمـه ژېـړه اونيمـه شـنه وي خـو هـره
شې به يې دغورځېدو امکـان وي ،کتابونـه يـې پـه المـارۍ کـې ايښـې
وو ،ترښايســته ځنډوروســته لــه کــوټې راوو ،ســترګې يــې لمــدې
اودپزې سريې سور اوښتى وو،چې دده دژړاشاهدي يـې ويلـه،غږيې
کړ.
زاهدې!
هغې ځواب ورکړڅه وايې
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هغه تېره ورځ چې مې دتورګل

نه دفصل لپـاره دسـرې(کېميـاوي

کـــود) د راوړلـــو پـــه خاررپيســـې پـــورکړي دي ،راوايـــې خلـــه چـــې
مورډاکټرته بوځم.
ښه سمه ده

! داد ى اوي يې راوړم ،کوريې سرک ته څېرمـه و.هـره

شــېبه دموټردپيداکېــدو امکــان وو ،نــويې مورپشــاه کــړه لــه کــوره
وو

مشره خوريې ورسره روانه شوه ،ډاکټـر تـه چـې ورسـېدل ،هغـه

هم سستي ونکـړه دنـاروغ صـحت تـه پـه ليـدو يـې لـه نـورو ناروغـانو
اجازه واخسته اودو ى يې وغوښتل .معاينا ترسره شـول درمـل هـم
وليکــل شــول .د درملــو اخســتو پــه وخــت پيســو کمبــود وکــړ.حيــران
ووچــې اوي څــه وکــړي لــه غــم اواندېښــنې پــه ډکــه څهــره بېــرون تــه
راوو ،خور يې ترې پوښتنه وکړه ولې څه شوي ؟
ده وويل پيسې کمې دي که دوا ټوله اخلو،نوکرايې لپاره څه نه پاتې
کېږي هغې ورته وويل خيردې مورته دوا پـوره واخلـه مـوټروان تـه بـه
هلته پيسـې پيـدا کړو،همداسـې يـې وکړل،تېرماښـام ووچـې کورتـه
ورسېدل ،مورته يې درمل ورکـړل .هغـې ارام وکـړاودى خپلـې خـونې
تــــه ړد ډوډۍ دخوړلووخــــت شــــوڅوک ورپســــې ورغــــى د ډوډۍ
خوړلويې ورته وويل خوده انکار وکړ .
زه يې نه خورم موړ يم،فکر يې کاوه چې مقاله په څـه وليکـي ترڅـويې
سبا په اداره کې ورکړي،له ډېرسوچ اوفکر وروسته يې سـرپه کمپلـه
کـې تاوکړ،څـه وکــړم هـېڅ هـم پــه ذهـن کـې نــدي راپاتې،ويـده بـه شــم
،کومه بهانه به ورته وکړم،خو خوب هم نه ورته ،بېرتـه راپورتـه شـو،
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کتابچه يې راوخسته اوپـه څـه ليکلـو يـې پيـل وکړمقالـه يـې وليکلـه
،پــه بلــه ورقــه کــې يــې پــاک نــوي

کــړه .نورپرېوته،ســهارله خوبــه

دپاڅېدوسره سم يې دموردصحت پوښـتنه وکـړه ،هغـه اوي ترپـرون
ډېــره ښــه شــوې وه ،پــه خوينــدو يــې ټينګــار وکړچــې دمورډېرخيــال
وســاتي ،نــور ښــوون ي تــه روان شــودتلوپه وخــت کــې يــې لــه مورنــه
دعاواخسته او وو .،نن مکتا ته هم ناوخته ورسېده ،خپله ليکلې
مقالـــه يـــې پـــه اداره کـــې مـــدير تـــه وسپارله،دصـــنف پـــه لـــورراون
شــو،درېيم ســاعت وو چــې مديراوســرمعلم لــه نورومعلمينــو ســـره
صــنف پــه صــنف وګرځېــده  ،داخبــره يــې کولــه چــې د لــومړي دوهــم
اورېيم مقام ګټونکوتـه بـه جـايزې ورکـړل شـي،خو ګـورئ چـې سـباته
غيرحاضري ونکړئ چې دمعارف له رياسـت څخـه هـم هيئتـان راځـي
.سبا ته دى بيا وختي له کوره راوو اندېښنه يـې هـم کولـه ،ويـل يـې
چې دمقالې ليکلو په وخت کې يې فکرسـم نـه وو،خـداى خبرچـې څـه
بــه يــې ليکلــي وي ،هســې نــه چــې صــفر نمــره يوســي د ټولواســتادانو
اوهمزو نوپروړاندې به وشرمېږي.
اوهــو! رښــتيا ســباته خــو دنجونــو دليســې شــاګردانې هــم راځــي کنــه
ځکه چې دا خومسـابقه ده هغـوى هـم پکـې ګـډون کـوي ،پښـه نيـولى
شو.
نه نه هېڅ نه ځم! ،پرېږده چې هرڅه کېږي وي به زه خـو بـه يـې نـه ويـنم
،بيا به يې پريکړله بدله کړه خير ړبه شم خوپه اخرکې به کيـنم .هسـې
خوهم له وضيعت نه پته لګېـږي ،کـه حـا
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وځــــم.پــــه همــــدې کرلو،رېبلــــوکې د ښــــوون ي پــــه دروازه داخــــل
شو،شاګردان لين و ړوو.مديرد سټې پـه سـر خبـرې کولې،کلـه چـې
دمديرخبرې پاى ته ورسېدې،سـرمعلم رامخکـې شو،سـالم يـې وکـړ
ټولو شاګردانو اواستادانوته يې ښه راغالست ووايـه.ويـې ويـل چـې
اوي به تاسې تـه دمقالوپـه اړه خبـرې وشـي اوګټونکيـو تـه بـه خپلـې
جايزې ورکړل شي.
ټـــول اســـتادان ســـره ټـــول شـــول،مديروويل راځـــئ چـــې پـــه دې دوه
(دنجونواوهلکانو)په لېسو کـې ستاسـو ورورياخوراوممتازشـاګرد
،دروپېننو چـې څـوک دى ،دده پـه زړه دوېـرې سـاړه ننوتـل لـړزه پـرې
راغلــه هــېڅ شــي  ،خونــد نــه ورکــاوه ،هغــه بــه ويــل راځــه بېــرون تــه
وځم،خوجردــت يــې ملتيانــه کولــه ،دســتې پرســر استادانواوســتې
چلوونکي په دې خارر چې دټولوتلوسه ډېره کړي ويل به يې پوهېږې
د نننۍ ازموينې ګټونکى به څوک وي؟
پــه لېســه کــې بــه يوشورجوړشــو،چا بــه يوچاتــه ګوتــه نيولــه اوچابــل
چاته،اناونسر(سټې چلـوونکي) بـه غږکـړ اهلل دې تاسـو تـه انصـاف
درکړي داپرتاسو څه شوي.ايا تاسو هېڅ څه نه دي زده کړي ټول ناکام
شوي ياست!!يوه درنه چوپتيا به خوره شوه.بيابـه يـې وويـل مـه خفـه
کيږۍ ماشـاء اهلل تاسـوډېر بـا اسـتعداده ياسـت.اوي! اوي!معرفـي
کـــوم دلمـــړي مقـــام اوغټـــې جـــايزې ګټـــونکى اوښـــکلى شـــاګرد!!!
پوهيږۍ څوک دى ؟بيا به يودروندشـورجوړ شوداسـې لکـه دچ چ ـو
يولوى اوو ى سيل چې دمازيګرلمرپرېوتوپه وخـت کـې د غنمـو پـه
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پټـــي راتـــوى شـــي خـــو دهقانـــان ورتـــه اشـــپالق وکـــړي اوبېرتـــه يـــې
والوځوي ،داسې حال به جوړشو،نه نه تاسـو يـو هـم ونـه ويل،هغـه بـا
اســـتعداده ځـــوان دى ،هغـــه دى ،ټولوبـــه ورتـــه غو ونـــه کـــا ه کـــړل
اويوډول تلوسه به يې زړه کې وه،نـور نـو انتظـار هـم سـتړى کـوونکى
کېده ،چې په دې وخت کې له سټي نه غږ راوو هغه دى د يوولسـم
(ب)ټــولګي تکړه،بااســتداده اومــؤدب شــاګردجمال خــان !!!يوځــل
بيـــا ههـــااوچيغې جـــوړې شـــوې د ســـونوپړکايوبل قســـم خونـــدور
زېګنال جوړ کړى وو،ټول حيران وو،جمال هېڅ فکرهم نه کـاوه هـېڅ
يې نه منله ،ويل يې چې هغوى به ټوکې کوي ،خو کله چـې يـې وويـل
له جمال څخه هيله کېږي چـې سـټې سـرته تشـريف راوړي ،د سـونو
دپړکولـــو پـــه بدرګـــه پـــه داســـې حـــال کـــې لـــه وروســـتي لـــين څخـــه
راوو ،چې په سترګوکې اوښـکې ځليـدې خـو دا اوښـکې دخوښـۍ
وې.نـــــږدې دوه دقيقـــــې چکچکـــــې روانـــــې وې ،ســـــټي تـــــه پـــــه
رسېدودلېسې مدير غاړه ورکړه په تندي يې ښکل کړ،مايک تـه يـې
نـږدې کـړ ،ويــې ويـل زه پــه داسـې شـاګردانوفخر کــوم،نن جمـال خــان
خپلــې لېســې تــه يوبــل ويــاړ ورپــه برخــه کړ،ټولــو اســتادانو مبــارکي
ورته و ويله ،اناونسر و ويل پوهېږۍ د جمـال مقالـه د څـه شـي پـه اړه
وه ،جمال نن داټولو ته يابتـه کـړه چـې لـه خپلـې مورسـره څـومره مينـه
لري دهغه د مقالې عنوان دى
(مورې! ستا مقام ته سالم) جمال ته خپله جايزه ورکړل شوه ،اميلونه
پـــه غـــاړه لـــه ســـټې نـــه راکوزشـــو،د دوهمـــې جـــايزې ګټـــونکې د
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نجونودليسې دلسم ټولګي زده کوونکې نورجهان وه چې نن دکـومې
ستونزې له امله نه وه راغلې ،سبا ته چـې جمـال لـه ښـون ي نـه کورتـه
و ړنو کشرې خوريې يوپاکو ورکړ،پوښتنه يې ځنې وکړه،داڅه دي
؟
خوريې وويل نه پوهېږم خو زمونږ همصـنفۍ اود پرونـي دوهـم مقـام
ګټــونکې نورجهــان راکــړى هغــه پــرون نــه وه کېــداې شــي تاتــه بــه يــې
مبارکي ليکلې وي ،دى هـم کـوټې تـه ننـو

پاکـو يـې څېـرې کړ،پـه

ســپين کاغ ـ يوښــکلى ګــل ايښــودل شــوى وو،ليــک يــې پرانيســت
ليکل شوي وو،مبـارک ،مبـارک  ،جمـال خانـه ډېـره دې درتـه مبـارک
وي.زه وياړم چې ستاپه شان ذهين هلکان لرو،ډېرې نـورې خبـرې يـې
هــم ليکلــې وې ،خــو پــه اخرکــې يــې ليکلــې ووچــې ماتــه ،ليــدلى يــې
خوکېداى شي تا به زه نه يم ليدلې.
ده هــم ورتــه خــط وليکــه ،اول يــې تــرې مننــه وکــړه اوبيــايې مبــارکي،
ورتـه وويلـه ،خپلـې خورتـه يـې ليـک ورکړ،سـبا يـې چـې خـور راغلـه
جمال ته يې وويل

!تا په نورجهـان څـه تعـويز يـاکوډې کـړي ،هغـه

خو سمه درپسې مړه ده اورښتيا پوهېږې چې هغې نن درته زماپه مـخ
کې ليک وليکه اوکه راباندې غوصه کېږې نه ،نو به يې درتـه ووايـم
،هغې ليکلي چې غواړي له تاسره وګوري.
ورور خپلــې خورتــه بــرګ شــوغلې شــه ليــونۍ! دهمــدې ليکونــو لــه
رې يې دجمعې په ورځ يوځاى وټاکه چې هلته بـه ګـوري ،جمـال ښـه
ځان لـوک
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ورســـوي پـــن ل

دقيقـــې وروســـته دنورجهـــان ســـترګې پـــه جمـــال

ولګيـــــدې چـــــې لـــــه مـــــوټر څخـــــه پيـــــاده شـــــو،په خپـــــل ځـــــاى
ودرېـــد،اخوادېخوايې وکتل،دجمـــال هـــم ورتـــه پـــه مخـــامخ و ړې
نجلۍ سترګې ولګېـدې،کومې نښـې چـې ورتـه دليـک رې ښـودل
شوې وې ،هماغه نښې يې د نجلۍ په جاموکې وليـدى ،نـو پـه لـوري
،يې ور روان شو،اخوا دېخو يې ونه کتل ،تنده يې زياته وه چې اوي
به له نورجهان سره وګوري ،لـه سـړک نـه پـه پـورې وتـوکې وو،چـې د
موټر دټايرکريکه اورسره جوښت يووېره وونکـي ،درز دخلکـو توجـه
دسړک پرمخ نسـکور هلـک تـه واړولـه،نورجهان ،چـې ورتـه مخـامخ
و ړه وه،چيغه يې کړه جمالـه !!منـډه يـې کـړه تـر نـورو خلکـومخکې
ورورسېده،خوبيايې يوه بې درېغه چيغه وکړه،هغې دجمـال مـخ ونـه
پېنانده،ولې چې موټريې پر سرختلى وو،خلک پرې راټول شول،خو
جمال مخکې له روغتون ته له وړلو مړ وو.

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

نابلده سوالګره
سترګې يې و زبېښلې ،څه ندې تويې شوې اوڅه اوښکې يې د
سهارني شبنم پشان د ب و په څوکو کې ونښتې  ،لمر هم تازه را پورته
شوى و په ب وکې بندې اوښکې يې ځلېدلې ،پوزه يې هم ک

کړه

،ويې ويل زه نه پوهېږم دلته څنګه راغلم اخر ولې له ماسره خداى
پاک داسې کوي؟
همدا يې وويل نوريې ستونى را ډک شو مخ يې بل خواته واړوه،کله
چې يې بېرته زما ررف ته را وکتل سترګې يې هم وچې وې اودپوزې
څوکه يې سره اوښتې وه.
ورته ومې ويل نو په دې سهار وختي کې دلته څنګه و ړه يې اوپه
دې درسره پالستيک کې څه دي؟
نجلۍ وويل :و ړه خو ځکه يم چې هېڅ نه پوهېږم چېرې او څنګه
و ړه شم،نن مو په کور کې هېڅ هم نلرل ،چې خوړلي مو واى حتى
دځان ګرمولو لپاره مو هم څه نلرل ،په کور کې وړوکى ورور يا خور
نلرم نو ځکه پخپله له مورنه پټه را ووتم  ،ترڅو زه هم ګدايي وکړم
،له دې خبرې سره نه يواځې دهغې بلکې زما زړه يې هم دومره نرى کړ
چې ناڅاپه ښه په زوره رانه وژړل شول،هغه هم سلګيو
واخسته،جېا ته مې

ي کړ کاغ ي دستمال مې را واخست

اوښکو پاکولو لپاره مې سترګوته پورته کړ چې بيا مې ددې خبرې
ترغو ه شوې،له ژړا سره په ګډ غږ يې ويل :اوي چې دلته بازار ته را
ورسېدم په هرځاى کې يو ،دوه او دسوالګرو ډلې و ړې دي په ښار
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کې له نورو خلکو سوالګر ډېر دي اوي نه پوهېږم چېرې ړه شم او
له خلکو څنګه سوال وکړم ،بيا يې هغه ي چې پالستيک پرې
نيولى و را پورته کړ ،په دې پالستيک کې مې دوه کتابونه دي
دامې ډېر قېمته اخستي دي او هېڅ نغواړم له ځانه يې بېل کړم ،سره
ل ه دې چې ماته يې تراوسه کومه ګټه نده کړې،په دې کې د ژوند د
مشکالتوسره دمبارزې کولو هنرونه او رې چارې په ګوته شوي خو
نن ما هغه وروستۍ ره چاره هم و ازمايله مګر زما ژوند ته يې هېڅ
تغير ورنکړ.
ورته ومې ويل ښه نو زده کړې دې هم کړي دي؟
هو پروسږکال  ۳ټولګي ته بريالۍ شوم خو اوي يې نه وايم.
ولې يې اوي نه وايي؟
ځکه يې نه وايم چې په کور کې سرپرست نلرم ،ښوون ى مو له کوره
لرې دى مخکې مې پالر دکلي له نورو نجونو سره راته يو کوچنى
موټر نيولى و په ګډه به مو پيسې ورکولې ،اوي يې توان نلرم ،د
ښوون ي د جامو ،کتابچو او قلمونو لپاره خوڅه چې ان دخپل ځان
د موړ ساتلو لپاره يې هم نلرو ،کله د يوه او کله د بل همسايه کورته
په تمه ناست يو دا دوه کاله به مې حکومت د پالر يو اندازه معاش
را کاوه ،خپل ځان مو ورباندې ساته خو دا درې مياشتې وشوې چې
هغه يې هم راباندې قطع کړى دى مور مې هم د شکر ناروغي لري
يوناڅاپه پرې حمله راشي بيا راته لکه دمړي پشان پرته وي.
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سره له دې چې د پوښتنو کولو توان هم نه و راکي ،نور مې نو زړه
بېخي را ډک شوى و خو په سختۍ مې ورته وويل :
نو پالر دې چېرې دى او ولې يې دولت معاش نه درکوي.؟
دنجلۍ په سترګوکې بيا اوښکو ډنډ جوړ کړ،ژوره ساه يې واخسته
خبرې يې قطع نکړې ،پالر مې په يوه وزار

کې مامور و دوه کاله

وړاندې يې په موټر ځانمرګى بريد وشو او پالر مې پکې شهيد شو،
اوي يوازې زه او مور مې پاتې يو نو وروڼه او خويندې هم نلرم.
ماورته وويل ښه نوته اوي غواړې چې سوال وکړې ،هغې سترګې د
ځمکې په لور کړې ويې ويل:
بله چاره نلرم خوڅنګه به سوال وکړم ،ماته خو د سوال کولو او
خيرا

غوښتو هېڅ چل نه راځي تراوسه مې هېڅ چاته دسوال په

نيت ي ندى غزولى،او وېره هم لرم،هغه وخت چې زه به ښوون ي
ته تللم او کومې نجونې به مې چې ليدلې چې سوال به يې کاوه کله
کله به مو چې له کومې پوښتنه وکړه چې خلک خو يې نه په تنګوي؟
ډې روبه ويل چې ځينې ځوانان هلکان دي نه يواځې دا چې خيرا

نه

ورکوي بلکې دېرې بدې خبرې او تقاضاوې ورڅخه لري اوي زه
خپله په دې سرنوشت اخته يم خداى ته ډېر سوالونه کوم چې له دې
ژوند څخه مرګ راکړي ډېره به ښه وي.
کاغ ي دستمال مې ورکړ ترڅو پرې خپلې اوښکې پاکې کړي،دکور
پته مې ورڅخه واخسته ،له ځانسره مې وويل له ځينو ملګروسره به
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يې يادونه وکړه که په ګډه ورسره يو څه اندازه مرسته وکړو ددې بې
وزلې ښ ينه کورنۍ يو څو ورځې خوبه پرې تېرې شي.
همداسې مې وکړل کله چې دفتر ته و ړم د خپل وي په اندازه
مرستې مې ورته برابرې کړي دريمه ورځ مې په يوه ټکسي موټر کې
بار کړې ترڅو يې کورته وروړم کله چې د نجلۍ لخوا په راکړل شوي
ادري هغه ځاى ته و ړم ،له يوه هلک ته مې د نجلۍ لخوا راکړل
شوې نښې وويلې ،تصادفاً په هماغه ساحه کې وم خو هلک ماته
ښکته پورته کتل نور يې څه نه ويل ،بيا مې پرې اواز وکړ ايا
تاسوته معلوما شته ؟
هلک ټکان وخوړ لکه له خوبه چې ويښ شي.
ـ هو هغه همدا ځاى دى خو اوي هغه نجلۍ او مور يې نشته؟
ـ څه نشته،يعنې څه ستا مطلا څه دى چې نشته ايا هغوى له دې
ځايه ګډه وکړه.؟
ـ نه نه کډه يې نده کړې بلکې هغوى دواړه اوي په دې دنيا کې نشته .
دهلک خبرې راته مسخرې ښکاره شو ،ورته ومې ويل داته څه وايي
سمه خبره وکړه.
هلک وويل سمه خبره کوم راشه وګوره هاغه يې کور دى ،تېره شپه د
نجلۍ مور دناروغۍ له امله خپل ژوند له سه ورکړى و او نجلۍ
پخپله ځان وژلى و.
د هلک په خبرو مې بيا هم باور رانغى له سه مې ونيو ورته ومې
ويل راشه کوم کور يې دى هلک مخکې او زه ورپسې شوم،يوه په
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لوګيو ککړ کورته يې ننوېستم کوتې کړکۍ هم نلرلې ،په منځ کې
يې د فرش پرځاى پالستيکى بنر غوړېدلى و په يوه تاخچه کې
يواځې هغه دوه کتابونه ايښى و چې په هغه ورځ مې دنجلۍ په
سونو کې وليدل.
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زماموټر

دکړکۍ ترڅنګ خالصې شيشې ته مخامخ ناسـت وم،داخبـار پـروف
مې کاته،په دې خارر چې کومه غلطي يا اشتباه ونه لري،ځکه سباته
بايــد چــاپ شــوى واى ،دروازه راخالصــه شوه،ســينه مــې دود ونيــوه
،ډېرتېــــز وټوخېدم،اخواتــــه پــــه څــــوکۍ ناســــت هلــــک راپورتــــه
شو،دپن وافغانيوســـکه يـــې ورکـــړه،اوروان شـــو،دروازه يـــې بنـــده
کړه،ماخپل کارته ادامه ورکړه،شېبه وروسـته بيـا هلـک راغـى ماتـه
رانږدې شوه،په دري يې راته وويل ،توهم پن افغـاني بـده ،ماپـه دې
خارر چې دې هلکانوته کنجوي ښکاره نشم،نومې بې لـه کـوم بحثـه
پن ــــه ګــــون ورکړ،لکــــه د تېرپشــــان يــــې دروازې تــــه درز ورکــــړ او
وو ،کتـــل مـــې اخبارتـــه خـــوفکر مـــې لـــه هلـــک ســـره وو،راقـــت
رانغى،همداسې ورپسې بېرون ته راووتم،ګورم چـې ددفتـر ترڅنـګ
پـــه مطبعـــه کې،هلتـــه چـــې اخبار،مجلې،کتابونه،پوســـت کارتونـــه
اونورشــــــيان چاپېږي،لــــــه دروازې نــــــه لــــــږ ور اخواتــــــه ناســــــت
دى،اودمطبعې له يوه کارکوونکي (مجيـد) سـره خبـرې کـوي،زه هـم
ورورسېدم ،ترڅنګ يې کېناستم،هغه ترې پوښتنه وکـړه نـن دې څـو
روپۍ ټولې کړي دي،ده ورته ويـل ۹۴۱سـه صـد ده روپـه ،داوخـت نـو
دسهار نهه بجې او ۱۱دقيقې وې،زه حيران شوم،چې تراوسـه خوزمـا
پشان خلک له خوبه هم نشي پاڅېداى ،اوده دنـر بچـي بيـا درې سـوه
او ل

روپۍ مـزدوري کړېـده،دتعجا خبـره ده،پـه هلـک مـې ښـکته
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پورتـــه نظـــر تېرکړ،لـــه لباي،وېښتانو،پښـــو او ســـونو،اوپه ســـرله
خولۍ څخه يې داسې راته معلومه شـوه ،چـې پـه تېـرو شـل ورځـوکې
خويې هغه دخلکو خبره هېڅ اوبه ندي ليدلي،دوى خبرې کولې اومـا
دى ارزيابي کاوه،اخريې په خبروکې ورپرېوتم،ورته مـې وويـل،کور
دې چېرته دى؟
_ په لا جر کې.
_څوکلن يې؟
_ ديارل

کلن.

_نور وروڼه لرې.
_هو درې دانې ،يورانه مشر دى اودوه رانه کشران دي.
_ ښه نوهغوى څه کار کوي؟
_ له مانه چې مشر دى،هغـه واده کـړى دى،اولـه مو نـه بېـل دى،هـېڅ
تــرې خبــر نلروچــې چې ـرې دى اوڅــه کوي،اولــه مانــه چــې کشــران دي
هغوى کوچني دي،ما ورڅخه دپالر پـه اړه پوښـتنه نـه وه کـړې چـې
ويــې ويــل :پالرمــې ســپين يــرى دى،تېرکــال يــې پــه غــره کــې تيــږې
وېستلې چې يوه غټـه تيـږه يـې پـه پښـو راولوېـده اواوي شـل (فلـ )
دى.
بلــه پوښــتنه مــې تــرې وکــړه لمــونځ کوې،هلــک پــه ژړاشو،ســلګيو
واخست،خېرن لستوڼى يې پرسترګو راتېرکړ،نه! ماورته وويل ولې
لمونځ نه کوې  ،يادې ندى؟هلک وويل،پالر مـې راتـه لمـونځ شـروع
کړى و ،ډېر مې يـادکړى وو،دقـران شـريف دوه سـورتونه مـې هـم يـاد
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کړي وو،خوهغـه وخـت چـې پالرمـې شـل شـواو ورور مـې لـه مـو نـه
و ړه ،لمانه هم لمونځ پاتې شو،په مسجدکې مې له مالڅخه سپياره
هم پيل کړې وه ،په کور کې مې مور اوپالر لمن ونه کوي ،خوزه چـې
کورته و ړشـم بيالـه ځانـه خبرنـه يـم هرڅنګـه اوهرچېـرې چـې پرېـوتم
هماغه شان ويده شوى يم،هغه چې نـدې ځمکـې تـه يـې کتلـې او لـه
خپلـــې دســـپېلنيو لـــه خلتـــې يـــې غـــو ډکـــي ټولـــول ،خپلـــې خبـــرې
وغزولې:زما نه يادېږي چې ماپه درې وختونوکې يووخت ډوډۍ هـم
لــه خپــل مــور اوپــالر ســره پــه خپــل وخــت خــوړلې وي،هغــه ډېــرزروړ
وو،ماته يې وويل ډېروخت داسې کېږي چې زه کورته و ړ شـم نـو پـه
کــور کــې هغــوى ويــده شــوي وي،هلــک غوښــتل و ړ شــي ،پورتــه
شوويل يې ځم چې ګرمي ده ورورسـته موټرونـه کمېـږي زمـادغريبۍ
وخــت همــدااوي او ورورســته لــه ماسپښــينه وي،ولــې چــې هوايخــه
شي بيا ټول موټرونه راپيداشي اوپـه سـړک ځـاى نـه وي نـو زمـو هـم
خداى يواب وکړي او يوڅو روپۍ وګټو.
مخکې له دې چې و ړ شـي بيـامې تـرې وپوښـتل کلـه چـې دموټروتـه
دود کوې ايا هغوى درسره ښه رويه کوي؟
لويه سـاه يـې واخسـته،پرېږده يـې هېڅـوک هـم يوشـان ندي،کلـه مـو
خلک رټي ،کله کله خومو يونيم په څپېړه وهي،اوځينـې بياښـه وي
پيسې هم راکوي،او يې پرمو زړونه سوځې او داسـې راتـه حيـران
ګوري چې لـه ورايـه يـې پـه څهروکـې خفګـان ښـکاري ،هرڅـوک دبـل
چاپه مشکل نه پوهېږي ،يواځې هغه څوک پوهېږي چې په سـينه کـې
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يې زړه وي نه کاڼى ،هلک ځانته حيـران کړم،داسـې خبـرې يـې کـولې
چې هريوه يې دکاڼي کرښه وه.
نه پوهېږم په کوم سـوچ کـې بـه تللـى وم چـې ي يـې را او ود خـداى
پامان،زه ځم خوګوره هروخت به پن ه روپـۍ راکـوې کنـه موټرتـه دې
هېڅکله هم سپند(دود) نه کوم اوپه کار کې دې برکت نه لوېږي!
حيران شوم چې دى څه وايي،زمـا مـوټر؟! ورتـه مـې وويـل زمـا مـوټر
چېرې دى؟ددفتر مخې ته و ړې فو دي رنګ کې کرو ته يـې چـې د
مطبعې دمالک وه ي ونيوه داڅه شى دى،زماځواب په ي راغـى
چــې ولــې داهلــک پــه ســر کــې بېرتــه راوګرځېــده او لمانــه يــې پن ــه
افغانۍ واخستې .
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دوينې ګروپ

له ډېرې مودې وروسته مې يو ملګرى څنګ ته راغى چې په ليـدويې
ډېــر خــو

شــوم،مخامخ مــې ځانتــه کېنــاو،خبرې مــې ورســره پيــل

کړې،دداســې خلکــو خبــرې هســې هــم ســړي تــه خونــد ورکــوي ډېرپــه
تلوسه کې وي ورته.
ورته مې وويل:ښه نوقصه راته وکـړه چـې پـه هغـه ځـاى کـې دې وخـت
څنګــه تېرشــو؟ وبيفــه دې ســخته وه کــه اســانه،دخلکو چلنــد درســره
څنګـه وو،امنيتـي حالـت پـه کومــه درجـه کـې قـرار درلـود او، ....هغــه
راته وويل ياره پوښتنه يې مه کوه ،زه هم ټکنى شوم فکر مې وکړ چې
هغه لېرې ځاى دى کېداى شي،خلک حـا

،رسـم او رواج يـې بـدل

وي ،کلــه چــې داســې يوځ ـاى تــه نااشــناک

ورشــي حتم ـاً پکــې دڅــه

مــودې لپــاره زړه بــدى کېــږي ،امکــان لــري چــې لــه خلکــو بــه يــې زړه
ټکېدلى وي،نه به غواړي چې راسره پـرې خبـرې وکړي،لږغلـى شـوم
خوبيامې صبر ونه شو.
ورته را نېغ شوم ،ولې لکه چې خوند يې درنکړ که څنګه؟
بالښت يې ځانته راک

کړ،په منځ بېل شوو وېښـتانوکې يـې ګـوتې

تېرې کړې  ،هغه پخپلـه لـه بـدن نـه کمـزورى وو،پـه غوښـه ډېرابادنـه
وو،خو وېښتان يې لوى ساتل ،راته مخامخ شو.
تــه غـــو شــه چـــې دخپــل دفتـــر پــه اړه درتـــه څــه ووايـــم ،مــاچې هـــم
همداغوښتل ورنږدې شوم ،ښه ووايه کنه .

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

ښه نو غو شه ،کله چې دوه کاله وړاندې مو څـونفرو ددې فتـر لپـاره
انټرويــو تــه وغوښــتل شــو نــو زه پکــې ومنــل شــوم،چې ورغلم،خپــل
مسؤوليتونه راته په ګوته کړاى شول،ددفترشرايط اوزما دنده راتـه
وســـپارل شـــوه،زما شـــعبه،دخوب ځـــاى اونـــور هرڅـــه راتـــه وښـــودل
شول،ردي

راته يې وويل :چې نن استراحت وکـړه اوسـباته دې خپلـه

دنده پيل کړه،ماهم همداسې وکړل،څـوورځې وروسـته يـو بـل هلـک
هم زما شعبې ته رامعرفي شو،زه هم پرې خو

شوم ،ځکه يواځې بـه

ناست وم،دخبرو اوساعت تېرۍ مې څوک نه وو،هغه هم په کـار پيـل
وکړ خپلې چارې مو ډېرې ښـې سـمبالولې،تل بـه زمـا اودهغـه نظريـو
وو،حتـــى تـــر دې چـــې پـــه خـــوى ،خصـــلت،خوراک ،څښاک،ناســـته
،پ استه اوهرڅه کې يو بل ته بېخـي ورتـه وو،بلـه ورځ موپـه دفترکـې
ردي

ته وويل ،چې زمو ددواړودخـوب ارـاق هـم يوځـاى شـي هغـه

دې هم خيـر يوسـي زمو پـه خوښـه يـې راسـره ومنلـه،يوه ورځ لـه مـو
څخه دوينې ګروپ وغوښتل شـو،ماته يـې وويـل چـې دوينـې ګـروپ
دې څــه دى ماورتــه وويــل +Aمثبــت اى کلــه چــې يــې لــه هغــه څخــه
پوښتنه وکړه نـو هغـه اول مـا اوبيـايې هغـه سـړي تـه وکتـل تـه سـريې
دځمکې په لورښکته کـړ ويـې ويـل+A:مثبـت اى،مـاهم ورتـه حيـران
وکتل!هغه سړي وپوښتل اياتاسـو دواړه وروڼـه ياسـت؟ داچـې مـو
ډېــر صــميمي وونوموورتــه پــه يــوه اواز وويــل هو،پــه حقيقــت کــې زه
ديوه او هغه دبل و يت دى،سړى پـه خپلـه مخـه و ړ،مـاده تـه وويـل
اياتاده ته دخپلې وينې ګروپ صـحېه ووايه؟هغـه وويـل هـو نـو ولـې

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

څــه غلــط مــې ورتــه وويــل؟دواړه ډېرخــو

شــولوچې دټولوعــادتونو

ترڅنګ زمو دوينې ګروپ هم يو دى.
دوه مياشتې وروسـته پـه همـدې ډول ،يوبـل هلـک هـم زمـو شـعبې
راوستل شو،درې واړوبه يوځاى کار کاوه،دده ډېر خـواص هـم زمـو
په شان وو،يـوه ورځ تـرې زمـادې ملګـري سـا ر پوښـتنه وکـړه هلکـه
توابه تاته دې دوينې ګروپ معلوم دى؟ هغه سر راپورته کړ لکه چـې
وينې ته ضرور لرې که څنګه زه پخپله دوه هډوکي يم،په کـړي مـو
وخندل،ده ورته وويـل نـه ياره،هسـې پوښـتنه مـې وکـړه،ده هـم ټوکـه
ورسره وکړه،که وينې ته مې حاجت هم وشـي نـو سـتاوينه خونـه اخلـم
ټوله خرابه اوله ميکروبه ډکه ده ،ښه شېبه مو ټـوکې وکړې،داځـل زه
هــم پکــې ورګــډ شــوم تاســو هــم تــرې د کشــمير مســئله جــوړه کـــړه
دوستانو،تواب راخېز کړ  ،زړه مه تنګوه اشنا زمـا وينـه څـه چـې ټـول
ځــان مــې لــه تاســونه قربــان دى هوماتــه دخپلــې وينــې ګــروپ معلــوم
دى+A،مثبت اى ،دى!!
مااوسا ر يوبل تـه حيـرا ن حيـران وکتـل،تواب هـم زمـو حيرانۍ تـه
سوچ کې شو،ژر يـې وپوښـتل هلکانوخيريـت خوبـه وي ،څنګـه غلـي
شــوئ ،اى ګــورئ زه دروغ نــه درتــه وايــم ښــه ماتــه معلــوم ده چــې زمــا
دمينـــې ګـــروپ همـــداده ،ماورتـــه وويـــل هـــوخير يـــت دى خوتـــه دې
عجيبه تصادف ته وګوره ،زما او دسا ر دوينې ګروپ هـم +Aمثبـت
اى دى ،هغه نـه راسـره منلـه،فکر يـې کـاوه چـې مو بـه ورسـره ټـوکې
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کوو خوچې قناعت مو ورکړ بيايې ومنله،درې واړه ډېر خـو

شـولو

په مينه مو خپلې چارې مخته وړلې خو!!
دلتــه هلــک جېــا تــه ي کــړ دســتمال يــې راووېســت ســترګوته يــې
ونيو،اوښــکې يــې پــاکې کړې،مــا ورتــه وويــل ولــې ؟هغــه وويــل خــو
اوي يوه اوونۍ وروسته مو سره بېلېـږو او پـه هغـه دفتـر کـې زمـو
کاري موده پاى ته رسېږي او وايي چې نور خپل فعاليت دلته بنـدوي
کنه ،بيايې هم نور خلک نه نيول.
هغه راته وويل چـې سـا ر اوتـواب دواړوبـه ماتـه ويـل چـې سـتاوينه
کمــه ده اوضــرور ورتــه لــرې ،وجــود دې کمــزورى دى مــو بــه وينــه
درکړو پرېږده چې ښه شې ،خوزه به تـرې خفـه کېـدم ورتـه ويـل بـه مـې
چــې تاســو پرمــا ملنــډې وهۍ،ايــازه ستاســو دريشــخنديم؟ خــو اوي
وايم چې کاش ماداکار کړى واى اوي خوبه يې کم ترکمه وينه راسـره
دنښې په ډول پاتې وه ،ماورته يوڅه ډاډګېرنه وکړه.
زمو مجل

په همدې ځ ى پاى ته ورسېد ويل يې چې اوي ځم اولـږ

کار لرم بيابه ګورو،ماورته وويل چې هـېڅ فکـر مـه خرابـوه ترڅـوچې
بلــه وبيفــه پيداکوې،نودلتــه زمــا ترڅنګــه راځــه ســاعت بــه موســره
تېرېږي،هغه راته وويل سمه ده انشاء اهلل .
درې اوونۍ وروسته سـهار پـه کـور کـې ناسـت وم دفتـره دتـګ لپـاره
مې اماده ګي نيوله چې کوچني زوى مې موبايل په ي،زماپه رـرف
رامنډې وهي په دې وخت کې دموبايل زنګ قطع شـو،ماته يـې راکـړ
ويل يې چې چازنـګ وهلـى وو،لـه دې سـره بيـا زنـګ راغى،کلـه چـې
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مې وکو نمبر د نوراهلل وو،ژرمې اوکې کړ،له دې سره له هغې ررفه
رابا ندې اواز وکـړل شـو چـې ژر روغتـون تـه راشـه ،ترڅـومې پوښـتنه
کوله چې څه پېښه شـوې ده،بلـې خبـرې تـه يـې پـرې نـه ښـودم يـواځې
دومــره يــې وويــل چــې نــورې خبــرې بــه دلتــه پــه روغتــون کــې کــوو.ژر
راشــه،ادري يــې راکــړ زه هــم وارخطاشــوم هرڅ ـه رانــه پــاتې شــول،په
کورې کې مې وويل چې زه ځم اويوعاجل کار راتـه پيداشـو،له کـوره
ووتم اوسيده راښودل شوي روغتون ته ورغلم،عاجـل واټ تـه داخـل
شــوم ګــورم چــې نــور اهلل پــه چپرکــو پــه ســرو وينــوکې لننــد پــرو
دى،اکسيجن ورته چا ن دى اوهېڅ حرکت پکې نه وو.
پوښتنه مې وکړه چې څـه چـل پـرې شـوى دى ،ډاکټـر راتـه وويـل چـې
اکسيډنت يې کړى دى اووينه يې ډېره ضـايع شـوې ده نـو څـومره چـې
ژر کېــږي وينــه ورتــه پيداکړئ،ماورتــه وويــل ســمه ده،تشــوي

مــه

کـــوئ،هلۍ ژر کـــوئ زه ورتـــه خپلـــه وينـــه ورکـــوم ،همداســـې يـــې
وکړل،وينه يې ورکړه دهغـه ملګـري چـې اوي لـه ماسـره هـم دوسـتان
شوي وو ،اوهمـدې ښـارته راغلـي وو،فـون مـې ورتـه وکړ،پـه درنـګ
ګــړۍ کــې دواړه راورســېدل،ډېر وارخطــاول خوماورتــه وويــل چــې
کومــه خبــره نشــته انشــاء اهلل چــې هرڅ ـه ســم دي نــور اهلل هــم روغ دى
ډېرژوبـــل نـــدى،يواځې ســـريې مـــا دى او نـــور يـــې ضـــربه خـــوړلې
ده،اوي به هرڅه سم شي غم مه کوئ.
دوه ساعته وروسته نوراهلل هم په هو

راغى،خوسـترګې يـې پټـې

وې ،اوبــه يــې وغوښــتې خــوډاکټر وويــل چــې پــه دې وخــت کــې اوبــه
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ورته ښې ندي،مه يې ورکوئ،وروسـته يـې ورکړئ،سـا ر وويـل ځـه
اوي ژر بېرته راځم اوله مـو روان شو،شـېبه نـه وه تېـره چـې لـه بـال
جوسونوسره خونې ته را داخل شو،مو ته يې هم ترې راکړل ،واخلـئ
هلکانو چې مو يـې هـم وڅښـو لـه ده نـه مـو ورتـه ډېـر ضـرور لـرو
،اخر موڅومره اندېښنه او وارخطايي ورته کړېده،څودقيقې تېرې
نـه وې چــې سـترګې يــې وغړولـې ګــوري چـې زه ،ســا ر اوتــواب درې
واړه يې مخ ته و ړيو،سا رته يې په بنده بنده ژبه وويل وګـورئ کنـه
چې اخر هم راته راپکارشوى ،نن تاسو زه وژغورلم،خوژر يې زماپـه
ي چـــې دوينـــې اخســـتوپه وخـــت کـــې ،لـــږ پـــه ينوشـــوى وو فکـــر
شو،راباندې غږيې کړ هلکه په تاڅه شوي دي ته خو هم ژوبل يې کنه.
تواب يې په سر ورتـه ي کېښـود ،پـه اوچـت اواز غږېـږه چـې تـاوان
کوي درته،سا ر زماپـه او ه ي کېښـود،ورته يـې وويـل تـه مو نـه
بلکې ده ژغورلى يې.
هلک حيران شو څه!! ده ژغورلى يم ؟هوتا ته نـه مـا اونـه تـواب وينـه
درکړې،کومه وينه چې تاته درکړشوېده هغه ده خپله وينه درکړېـده،
نــور اهلل ورتــه وويــل ،نولــه ماســره خوستاســو دوينــې ګــروپ برابــروو
بيانوده څنګه وينه راکړه؟
ماته يې مخ راواړاوه ستادوينې ګروپ څه دى؟
پـــــه دې وخـــــت کـــــې هغـــــه ډاکټـــــر چـــــې زماوينـــــه يـــــې اخســـــتې
وه،راورسېداوله مامخکې يې دوى ته وويل +Aمثبت اى!!!.
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بخښنه غواړم
ډېره موده شوې وه چې کلي ته نـه وم تللـى  ،هېـواد تـه پـه ۱۱۱۴م کـې د
امريکــايي ځواکونــو لــه راتــګ ســره تــرې راکــډه شــوي وو،بيــامې
سترګې هم نه وې ور اړولې،نورکارنه وو دورځې به مـې پـه بـازار کـې
تــازه ميــوه اوســبزي پلورلــه اوماښــام نــه وروســته بــه مــې دانګليســي
اوکمپيوټر کورسونه ويل،کله به چې کوم دوسـت ښـارته راغـى اوپـه
کلــي کــې بــه مــو د وضــعيت پــه هلکــه وپوښــته نــو لــه زړه بــه يــې وينــې
څڅېــدې ،ويــل بــه يــې ،تېــر شــئ تــرې هــېڅ پوښــتنه يــې مــه کــوئ ډېــر
بدحال دى.
يوه ورځ مى شېر ماما په ښار کې وليده چې د سودا بوجۍ يې په شـاه
او خپله کوچنۍ لور يې هـم لـه سـه نيـولې ،اواز مـې پـرې وکـړ،مخ
يې راواړوه ،چې ويې ليدم  ،له خوښۍ نه يې دتنـدي ګـون ې هـوارې
شوې ،ورنږدې شوم روغبړ مې ورسره وکړ ،کوچنۍ نجلۍ ته مـې هـم
د ســـتړي مشـــي پـــه نيـــت ي ور او ود کـــړ ،خـــو هغـــې دښـــي ي
پرځاى،چپ ي راوغزاوه،پالر يـې راتـه وويـل :ښـي ي يـې ژوبـل
دى ،څــو ورځــې وړانــدې دکلــي پــه مــنځ کــې درالبانو،حکومــت او
بهرنيو ځواکونو تـرمنځ دکلـي پـه مـنځ کـې نښـته وشـوه ،چـې ډېرنـور
کليوال يې هم مړه اوټپيان کړل،شيرينۍ هم په ي په پرچه لګېـدلې
وه ،دادوه ورځې په روغتون کې بستر وه ،نن يې خارج کړه،که څه هـم
دهغه خبرې راته ډېرې زړه شـينوونکې وې ،خوبيـاهم يوڅـه رابانـدې
ښــې هــم لګېــدې ،ولــې چــې دکلــي پــه حــال پوهېــدم ،نــندې مــاذيګر
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وو،راته يې وويل ښه نو مو ځو چې بيا موټر نـه پيـداکېږي ،ماورتـه
ست وکړ چې راځه نن شپه به زمو کـره وکړې،خـوويې نـه منلـه ،ويـل
يــې نــه ړ بــه شــو اوي مــې کورتــه زنــګ وهلــى دى،بيالــه ماښــام نــه
وروسته موبايل هم کار نه کوي ،رالبانوپرې بنديز لګولى دى،مـاهم
ډېرکلک نکړ،روان شو.
بله ورځ بيا په ښارکې وم ،چـې زنـګ راتـه راغـى ،موبايـل مـې اوکـې
کړ ،اواز د عامر وو،هغه زمـا ملګـرى او کليـوال وو،راتـه يـې وويـل:
چې بېګاه امريکايـانوددې لپـاره دملـک سـرور پـه کـور بمبـارد کـړى
،ځکه چې هغه بله شپه يې رالبانوتـه ځـاى ورکـړى وو او دده کـره يـې
شپه تېره کړې وه،د بمبارد دزور له امله ستاسو دکال لويه دروازه هـم
پرېوتې ده،دېوال مو هم يوڅه نړېدلى دى.
کراچۍ مې سراى کې ځـاى پرځـاى کړه،دکلـي مـوټر کـې سـپور شـوم
پالرته مې هم خبرورنکړ،ماښام تياره وه چې کلي ته ورسـېدم،ډېرڅه
مې نه شول ليداى ځکه رڼا نـه وو ،خـو هرڅـه راتـه داسـې بـدل ښـکاره
کېــدل،حتا فضــا اوي ډېــره نــا اشــنا شــوې وه ،دعــامر دوى د کــور
دروازه مې وټکوله هغه پخپلـه راوو پـه ليـدو مـې ډېـر خـو

شـو،

کورته يې بوتللم،په حجره کې کېناستو تر لږ ځنـډ وروسـته مـې ورتـه
وويل  :راځه چې يوځل زمو تر کوره و ړ شو.
هلک رانېغ شو،غلى شه ! ساده دا اوي هغه زيار کلى ندى چې تـا
دمخــه ليــدلى وو،اوي دلتــه څــوک لــه ماښــام نــه وروســته نــه شــي
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ګرځېداى ،تېره ورځ يې هـم شـاکر بېـولى وو،خوبيـا ملـک صـيا پـه
ضمانت را خوشې کړ.
دهغــه خبــره مــې ومنله،لــه ځانــه ســره مــې وويــل اى خــداى دازمــو پــه
هېوادکې څه روان دي ،نور خلـک څـه کـوي او مـو څـه کوو،ترڅوبـه
مـــو غالمـــان يو،ترڅوبـــه موپـــه خپلوکورونـــوکې وژنـــي اوترڅوبـــه
مودمرګ دملکې پرځاى داسورمخي  ،انګرېزان رو اخلي؟
شېبه وروسته ډوډۍ اوچـاى راغلـل،زړه تـه مـې هـم څـه نـه کېـدل خـو
دعامر لپاره مې هسې په کاسوکې ګـوتې ووهلي،تـر غـورواومجل
کولــو وروســته مــو شــپه جــوړه کــړه ،ويــده شــولو ،ســهار لمان ــه تــه
راپاڅېدو له لمان ه وروسـته مـې غوښـتل چـې خپـل کورتـه و ړ شـم
خو ،ډېريخ وو ،بېرته مې کمپله په سر راک

کړه ،خوب وړى وم چـې

موبايــل راپــاڅولم،ګورم چــې پالرمــې زنــګ وهلــى دى ،ځــواب مــې
ورکړ راته په قهر وو ،ولـې دشـپې رانغلـې ،اوبيـادې موبايـل هـم بنـد
کړى دى ،ورته مې وويل چې په کلي کې يـم او پـرون راغلـى يم،دلتـه
دشپې موبايل کار نـه کـوي ،هغـه وارخطـا شـو چـې خيريـت خوبـه وي
،ماورته وويل هو هرڅه سم دي ،تېره ورځ امريکايانو دملک کاکاپه
کــور بمونــه اچــولي دي زمــو دکــور دوازه هــم پرېــوتې ده،نورکومــه
دتشوي

خبـره نـده .دپـالر تـر رخصـتولومې ورسـته زه اوعـامر روان

شو ،له کال چې بېرون ووتو داسې فکر مې وکړ،لکه دې ځاى تـه چـې
پــه لــومړي ځــل راغلــى يــم ،پــه کلــي کــې هــېڅ دپخواشــان کورونــه نــه
ښکاره کېدل،هغه دچاخبره که دکلي پـه يـوه سـرکې دې هګـۍ ايښـې
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واى نوله بل سره يې ښکارېده،عامر ته مې مخ راواړه هلکه داڅـه دي
،داخلک څه شول؟هغه وويـل تاسـو څـه شـولئ،خودوى هـم و ړ هـره
ورځ دبمونوباران وي،محاصرې وې،ټول ځوانان يې دجاسوسـانو او
القاعده په نـوم ووژل او لـه ځانـه سـره يـې يوړل،زمـو دلتـه دايوټوټـه
ځمکــه ده کنــه زه بــه دې هــم اوي نــه واى ليد ى،پــه همــدې خبروکــې
زمو کورتـه ورسـېدو ګـورم چـې پـه رښـتياهم دروازه دکـال رـرف تـه
پرېوتې او دېوال هم لږ شـان نړېـدلى دى ،کالتـه ننوتـو،و ړم دکـوټې
لورته يو روزان(کوچنى کړکۍ) چې درڼا لپاره موپرې ايښـې وه ،خـو
اوي مو بنده کړې وه خالصه مې کړه ګورم چې پـه بسـترو اوسـامان،
د بمبا رد اوډزو دزور له املـه کـوم دوه ګـوتې ګـرد پـرو دى،چـې لـه
لرې پرې دمارانو،لړمـانو او ځن وچاپونـه ښـکاره کېدل،سـوري کـې
مې بېرته تېږي کېښودې او له کال راووتـو ،مـو دواړو خبـرې کـولې
چــې دغــره لــه ررفــه اول دچــورلکې اواز راغــى اوبياورســره يــو وېــره
وونکــى ډزې وشــوې ،زه ووېرېــدم ،خــو عــامر وويــل بيابــه دې خانــه
خرابودچامېنه سپېره کړې وي .هغه راته وويل راځه درېدل ښـه نـدي،
دهغوى کورته و ړو چاى يې راوړ  ،مو له غړپ نه ووکړى چې کشر
ورور يې رامنډه کړه ،غږ يې کړ:

مـړى يـې راوړ ،هغـه ورووتـه ،لـږ

ځنــډ وروســته بېرتــه لــه خفګــان پــه ډکــه څهــره راغــى  ،مــا ترې نــه
ووپوښتي چې هغه وويل ګل مير اکـا يـې وژلـى هغـه بېچـاره يوسـړى
وو ،يواځې يو کوچنى ځوى يـې پـه کـور کـې وو ،چـې هغـه هـم ۵کلـن
وو،ســــهار وختــــي بــــه غــــره تــــه و ړ اودســــوخت لپــــاره بــــه يــــې
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،برړې،ســپېرکي او ګنــډېري راوړل،جنــازه موماسپښــين خاوروتــه
وسپارله،بېرته دراګرځېدوپه حال کې وو،چـې څوکوچنيـو د هـديرې
په لور رامنډې وهلي ،چې راورسـېدل ويـل يـې امريکايـان راغلـي او
دګل مير اکـادکور خواتـه يـې مـوټر درولـى دى ،څـونفره ورغللـو چـې
ورنږدې شولو،دټوپکو خولې يې زمو په ررف کړې په انګرېـزي يـې
وويـــل ودرېـــږئ ،کـــه څـــوک پـــه انګليســـي پـــوهېږي نـــو رامخکـــې
شئ،عامر ماته وويل ته خوپوهېږې ورشـه چـې څـه وايـي،زه ور روان
شوم ،خواته چې يې ورغلم راته يې وويل،داوژل شوى شـخ

څـوک

زامــن لري؟ماورتــه وويــل بالمــانو کــاش چــې دهغــه لــه وژلــو دمخــه
مويوځــل داپوښــتنه کــړې واى چــې څــوک لــري اوکنه،بــدبختو هغــه
يــواځې يوکــوچنى ځــوى لــري او ب ،پــه دې وخــت کــې دګــل ميــر اکــا
ښ ه چې خپل ځوى نه يې سونه تاوکړي وو،له کوره راووتـه،خېرې
يې کولې،په سر يې خاورې بادولې ،زماترڅنګ امريکايي پرې اواز
وکړ اوپه انګرېزي يې ورته وويل بخښنه غواړم مېرمنې مو ويل کـه
هغه ترورېست دى.
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ارمان
په دې دردېدلي هېواد کې يې له درد او غم څخه ډکې شېبې او سړې
تودې ،لوړې ژورې،لو ې او تندې وګاللې  ،دوخت فرعونيانوته يې
د موسى پشان ځواب ووايه.
له لومړي ټولګي يې زده کړې پيل کړې او هغه ارمان چې د زده کړو
په برخه کې يې ره تر سره کړ،غوښتل يې چې تر زده کړو وروسته
يوه پي وړې او مخلصه قاضي شي او له نېکه مرغه همداسې وشول
او په تانده ځوانۍ کې قاضي شول هغې سره يې کورنۍ د زده کړو په
برخه کې ډېره مرسته کوله.
دځوانۍ په همدې جوش او خروش کې يې د ژوند يوبل لوى ارمان
او دهيلو غوټۍ ګل شوه او داهيله يې د واده کولو وه ،سره له دې
چې واده تر ډېره ددې په رضايت ونه شو خو بيا هم هغه پوهېده چې
هېڅ مور اوپالر دخپل او د د ژوند په برخه کې د بربادۍ پرېکړه نه
کوي،دخپل پالر او مور خوښې او غوښتنې ته يې لبيک ووايه او
دفهيم په نامه له يوه ځوان سره يې خپل ژوند دتل لپاره شريک کړ.
وختونه تېرېدل د ناجيې لمن خداى زرغونه کړه او هغې ته يې يوزوى
ورکړه په کور کې يې دماشوم د ژړا غږ هم واورېدل شو اوي يې نو
خوښي پسې زياته شوه.
يوه ورځ ناجيې وغوښتل چې تر ډېر وخت وروسته دخپلې مور
کورته و ړه شي،کله چې و ړه نو دخپل کوچني زوى فيصل د
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شيدو ورکولو چوشک يې په خپل کور کې پرېښى و،داچې ماشوم
ته يې بايد شيدى ورکړې واى نو اړه شوه ترڅو بازارته و ړه شي او
يو شيرچوشک ورته راوړي،همداسې يې وکړل زوى يې خپلې مور
ته وسپاره او خپله يې له ځانسره دخپلې خاله لور حفيظه له سه
ونيوله او په شهرنوکې د فاينسو سوپرمارکېو په لور روانه شوه،
فاينسو هغه پلورن ى دى چى اکثريت مشتريان ،پېرېدونکي او
ورتلونکي يې په کابل کې مېشت بهرني وګړي دي.
ناجيه کومه بهرنۍ يا غربۍ نجلۍ نه بلکې يوه افغانه وه ،کله چې
دې پلورن ي ته راورسېدې او داخل ته ورننوتلې نو يې سترګې
ګرځول پيل کړل د پلورونکو اجنانسو ننداره يې کوله اودهغوى
دبيو پوښتنې يې کولې دوى په پېرلو بوختې وې چې ناڅاپه يې
ترشاه ديوه وېرونکى درز اواز واورېد.
دايوه انتحاري حمله وه چې په شهرنوکې په فاينسو سوپرمارکېو
ترسره شوه ،په يوه شېبه کې هرڅه بدل شول،دفاينسو د څو شېبو
مخکنۍ له خوښى او خوشبو ډک ماحول په يوه وحشتناک او
وېروونکي ماحول بدل شو،ځمکه د شهيدانو او ټپيانو نيمو پرتو
تنو،د بدن نورو غړو،ټپيانو او وينو ونيوله او يو سور رنګ يې
ورکړ او فضا په ګرد،دوړو اوداور په لوګي پټه شوه هېڅ نه
ښکارېدل په څو شېبوکې يو کوچنى قيامت جوړ شو،هره خوا له لرې
او نږدې څخه د چيغو او ژړاګانو اوازونه اورېدل کېدل،امبو نسونه
راورسېدل او په پېښه کې شهيدان اوټپيان شوى جسدونه يې
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روغتونونوته انتقالول،د شهيدانو اوتبيانو واريينوته دپېښې
ساحى ته دورتللو اجازه نه ورکول کېده.
کله چې ناجيې او حفيظې ډېر ځنډ وکړ نو په کور کې يې د مور ورته
تشوي

پيداشو ،پرېکړه يې وکړه چې ګرځنده مبايل ته يې زنګ

ووهي خوکله چې يې هڅه وکړه بريالى نشوه ،نور يې هم تشوي

ډېر

شو ،څو دفه يې بيا هڅه وکړه خو نتيجه يې ورنکړه ،بيايې د کوچني
زوى فيصل په غلې کولو او مخچلولو پيل وکړ اوي نو دناجيې او
حفيظي لپاره انتظار کول هم ورته ستړى کوونکي برېښېدل او شېبه
په شېبه يې قهر او غوصه ورته زي تېده ،د ( فيصل ) نيا فکر کاوه
چې دوى دواړه به په چکر ګرمې شوى وى او ماشومه به ورنه هېره
وى خو اصالً خبره داسې نه وه،کله چې يې تمه قطع شوه نو يې
دکورنۍ نورو غړو سره تماي ونيو خو تر دې دمه ددوى دکورنۍ
څوک خبر نه چي په شهرنوکې انتحاري حمله شوي اوياهم ناجيه او
حفيظه فايسنو ته تللې دي.
په همدې وخت کې يې ټلوېزيون ته فکر شو چې د عاجل خبر تر
سرليک ندې د ټلوېزيون په ښکتنۍ برخه کې سره کرښه تېرېږي
،ورسره جوخت وياند پر سکرين را ښکاره شو او د عاجل خبر د
اورېدو بلنه يې ليدونکيو ته ورکړه ،هغه همدا پېښه وه کومه چې نن
په فاينسو کې شوه وه ،د دواړو نجونو کورنۍ پسې وارخطا
شوې ،د ناجيې او حفيظي مورګانې او دکورنۍ غړي په همدې
کشمک

کې وي او دهغوى د پيداکولو لپاره يې پالنونه ررحه کول
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چې دناجيې مورته په يوه ډيجيټل نمر زنګ راغى مخې سره يې
اوکې کړ،څويانيې يې غو ته نيولى و ،خوپرته له دې چې څه ووايي
مبايل يې له سه پرېوته دکورنۍ غړيو چې ټولې ښ ينه وې ،داچې
د جمعې ورځ وه نو نارينه څوک يو اوڅوک بلې خوا وتلي و ،ښ ې
راغلى د ناجيې له موره راتاوې شوې او د خير خير چيغې يې وهلې
کله چې هغه په هو

راغله لکه د لېونۍ په شان يې اخوا ديخوا

منډې پيل کړې،خو د ناجيې عمه چې يوه زروړه او هوښياره ښ ه وه
په ارام زړه يې ورڅخه پوښتنه وکړه چې زنګ چاوهلى و،هغې ورته
وويل له روغتون څخه زنګ و،نومو بايد روغتون ته و ړې
شو،ځوانې نجونې يې په کور کې پرېښودې او د ناجيې مور او عمه
د کابل څلورسوه بيستريز روغتون ته و ړې،هلته يې هغه ټول ټپيان
چې دهمدې پېښې له امله ورته راغلي وکتل خو نه ناجيه اونه هم
حفيظه پکې وليدل شوه،وروسته د روغتون دمسؤولينو لخوا هغه
ځاى ته بوتلل شوې چېرې چې مړي او جسدونه ساتل کېږي.
سره له دې چي نور ددوى په زړونوکې سکه او متره نه وه پاتې خو بيا
يې هم په کاواکه قدمونو او لړزانده سونو د څو تنو مړو څخه
سپينې ټوټې پورته کولى ،خو دخپلې لور او ورېرې جسد يې پيدا
نکړ ،د وتلو په وخت کې د ناجيې مور دوروستي جسد له مخ څخه د
پردې پورته کولو سره دومره لوړه او ډاروونکې چيغه وکړه چې په
ځمکه را پرېوته او په لوغړېدا شوه ،د ناجيې عمه ژر خپله ورېندار
باندې ور پرېوته کښې يې نوله هغې فکر کاوه چې له جسد څخه
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وېرېدلې ،خوکله چې يې په جسد فکر شو ګوري چې تور ويښتان يې
په ټټر داسې را خواره پراته دى چې اوي يې د وينو له امله سور
رنګ خپل کړى دى او دا جسد بل څوک نه بلکې پخپله ناجيه وه.
له دې سره د ناجيې عمه هم وارخطاه شوه خو جردت او مرال يې له
سه ورنکړ،ددې جسد ترڅنګ دبل پرو جسد مخ يې هم لو کړ
اوي نو دناجيې په عمه کې هم هېڅ ځواک پاتې نشو ځکه چې دا
جسد د حفيظې و اوهغه هم شهيده شوې وه  ،مخې سره يې د مړي
رسمي

په روغتون کې خالص کړل  ،کورنۍ ته يې فون وکړ او له

پېښې يې خبر کړل.
کله چې جسدونه په روغتون کې د مړو وين ونکو لخوا لمبول شوي
و د حفيظې له سونو څخه د سرو زرو دول

بنګړي ويستل

شوي،داچې پېښه ډېره غمجنه وه نو کورنۍ يې د بنګړيو اونورو
شيانو پوښتنه ونکړه ،مګر د تدفين او دعا له مراسمو وروسته کله
چي ددوى کورنۍ په روغتون کې له ناجيې او حفيظي سره د سروزو
ګاڼو غوښتونکي شول ،هغوى په ځواب کې وويل :تاسو ونه ليدل
چې دهغوى جسدونه ټوټه ټوټه ول مو خبر نه يو چې چېرې ورڅخه
پرېوتي دي،يوه مړي وين ونکي وويل چې ددې يوې نجلۍ ي مو
دبلې نجلۍ د لمبولو په وخت کې دهغې له ن

څخه راووېست

،نوپه داسې حال کې يې بنګړي اونور شي ن چېرې په سونوکې
پاتې کېږي.
هغې وويل ناجيه په من ه دوه نيمې شوې وه او ن
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د حفيظى د بدن غړي څه دپېښې په ځاى کې پاتې و اويو ي يې د
ناجيې په خېټه کې ننوتى و.
ناجيې د خپلې مور په کور کې د دمې جوړېدو ارمان له ځانسره
قبرته يوړ اوهغه دمه يې په هديره کې جوړه شوه خو د هغې کوچنى
زوى فيصل) چې اوي پن ه کلن دى منډې وهي خو هم په دې نه
پوهېږي چې مور يې څوک او چېرې ده.
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زماليکونه

نــن لــه غرمــې راپــه دېخــوا رابانــدې الهــام کېده،نــه پوهېــدم دڅــه بــه
وو،دشعر خونه وو ،ځکه چې شـعر مـې ونـه ليکـه ،نودابـه څـه وو؟ نـه
هــېڅ نــه پوهېږمه،يوڅــه خــومې بايــد ليکلــي واى ،کېــداى شــي کــوم
دوست به مې په ياد شـوى وي،يابـه زه چايـادولم ،داخـوهم لـه امکـان
څخــه لــرې نــده چــې پــه کــور کــې بــه مــور،پالر خوينــدو وروڼواويــاهم
دوړو مور يادکړى يم،خير هرڅه چې وو ،يو وخت مې فکر شو ،ګورم
ســـونه مـــې چـــاپېر دي او د کمپيـــوټرمخې تـــه ايښـــى کيبـــور لکـــه
دارمــــــونيې دت يوپشــــــان زور کــــــوي او ټکهــــــارى يــــــې پورتــــــه
کېږي،دکمپيوټرپرسکرين هم يـوه تـوره ليکـه پـه تېـزۍ سـره ځغلـي،
خوبياهم پوه نشـوم چـې څـه بـه ليکـي ،چاتـه بـه يـې ليکي،خوکېـداى
شــي کــوم ملګــري يــا ملګــرې تــه دمينــې کــوم ليــک وي،څــه بــه پکــې
ليکـــي ،څنګـــه يـــې ليکي،ولـــې يـــې ليکـــي ،څنګـــه بـــه يـــې ورتـــه
استوي،بياهم پوه نـه شـوم چـې همداسـې بـه وي اوکنـه؟ سـترګې مـې
هېڅ له سکرين نه نه اوښـتې ،او ورپـورې نښـتې وې،خـوخط ښـه پـه
بېړه پرې مزل کاوه داسې لکه دشپې په ناوخته کې چې پرسـړک هـېڅ
رش او بيـــر وبـــار نـــه وي  ،اوپـــه کلـــي کـــې کـــوم چاتـــه کـــوم مشـــکل
پيداشــوى وي،يــا ناڅاپــه نــاروغي پېښــه شــوي وي ،مــوټر ســړک تــه
راووځـــي اوښــــه دزړه لــــه اخالصــــه مــــزل کوي،داســــې يــــې منــــډې
وهلې،خودتعجا ځاى دادى چې دابه څه وي،څه به پرې ليکل کېږي
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،چاته به ليکل کېږي،اوڅـوک بـه يـې ليکـي ،زه خـو نـه وم ولـې کـه زه
واى نو دومره خوبه پوه شوى واى چې څه ليکم او چاته يې دڅه لپـاره
لــيکم ،ګوتــومې دکيبــورډ پــرمخ خالونــه لم ـ

کــول چــې ،ترڅنــګ

ايښى موبايل مې په لړزه شواوښکلې نغمـه پکـې وغږېـده چـې زه يـې
له واره متوجه کړم،له هلوسره مې واورېدل(،زماخطونه له خپـل ځـان
سره سمبال وساته ::ښه يې په خيال وساته ،چې ورک يې نکړې).
اوهواسراره ته يې ،دانو هغه څوک وو چې کېداى شي دازمـا دګوتـو
هسې به دهمده لپاره وې ،او دته به يې څـه ليکـل ،کلـه چـې مـو واړه
وو نــو پــه هغــه وخــت کــې نــه کمپيــوټروو اونــه هــم بلــه الکترونيکــي
وسيله وه  ،چې ليک يا پيغام يې استولى يا رسولى واى،نـو مـو بـه
يو بل ته په کاغ ليکل کول او کله چې به مووليدل سره بـه مـو تبادلـه
کــړل ،چــې تــر ډېــره بــه موســاتل،که څــه هــم مــو پــه يــوه کلــي کــې
اوسېدو،خودومره ديوبل په زړونوکې ننوتي وو ،چې هغه وخت کوم
چې مو به له يوبـل نـه بېـل شـو،هم بـه مـو نـه شـوه زغملى،نوبـه موپـه
کاغ خپلې خبرې يوبل ته کولې داسې لکه مخـامخ چـې ناسـت ،و ړ
اويا هم په ره روان يو،په هغه وخـت کـې مـو پـه امـالء او انشـاء هـم
ســم نــه پوهېــدو خــو بيــاهم مــو دواړه پــه خپلــو او يودبــل پــه ليــک
پوهېدو او مطلا به موترې اخسته.
دهغه له دې سندرې سره مـې ورتـه وويـل چـې هغـه ليکونـه خـومې لـه
ځانسره ساتلي خو اوي مې درته بل ليک ليکه،هغه په ټېليفـون کـې
حيران شو،چې هغه څنګـه؟ او داڅنګـه کېـداى شـي چـې زه دې اوي
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درتــه پــه يادشــم او درتــه فــون دې وکړم،ماوويــل( لکــه بــاران مــې پــه
زړګــي را ورېــدلې راغلې،عمــر دې ډېــر دى همــدا اوي مــې يــادولې
راغلې)،خوزما په زړه په رښتيا سره اسرار نـه ورېـده  ،څـه څـه راغلـم
!؟
چېرې راغلم؟
له دې سـره مـې ورغبرګـه کړه،ښـه نـو زمـا نمبـردې څنګـه پيـداکړو او
چېرې يې؟
 :تـــــه وګـــــوره چـــــې نمبردکـــــوم هېـــــواد دى،چـــــې مـــــې وکو ،نـــــو
نمبردافغانستان وو،ولې چې کود يې ۱۱۳۹وواو سـيمکار يـې هـم
اتصــا

وو،نــور هــم حيــران شــوم،هلکه داخودافغانســتان نمبــردى

کنه،په کړي کړي يې وخندل ،ښه داپرېږده دارته ووايه چې زه درشم
اوکه ته راځې؟
نــه نــه زه درځــم ووايــه چــې پــه کــوم ځــاى کــې يې،ښــه ســمه ده دخــداى
پامان!
اهو داپرده څه شـوي ،ده خوراتـه دځـاى ادري هـم ونـه وايـه،نږدې وه
چې له پرېشانۍ نه مې زړه وچوي،سر راباندې وګرځېده،په ټنډه مـې
خوله راغله،همداسې لکـه دبـت پشـان پـاتې شـوم،لمړى ځـل وو چـې
غوصــه مــې ورتــه راغله،لــه ځانســره مــې وويــل ښــه نــو تــه ده ســاده تــه
وګوره،خلـــک همداســـې کوي؟،تاخوبـــه لـــږ صـــبرکړى وو،اوي يـــې
ټېليفون هم کار نـه کـوي ،مخـې تـه پـرو مېـز مـې پـه سـوک پـه زوره
وواهه چې پرې له پاسه ايښى کمپوټر همداسـې نـږدې وه چـې نـدې
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پرېـــوځي،چې ددروازې ټـــک ټـــک شـــو ځـــواب مـــې ورنکـــړ،دروازه
راخالصــه شــوه ،ګــورم چــې اســرار لــه خندانــه شــين دى اوداخــل تــه
راغـــى،اى خـــداى دې انصـــاف درکړي،پېنانـــده خـــومې نـــه خـــو لـــه
خندااوحرکاتويې پوه شوم چې همـدى دى،هغـه اوي ډېـر غـو شـوى
وو،هغه پخوانى اسرار نه وو،اى !زه بـه هـم غـو شـوى يـم کنـه! ماتـه
خو خپل ځان نه معلومېږي څومره چې ماته هغه غو ښـکاري کېـداى
شي هغه ته به هم زه همدومره ښکارم.
اسرار له تېرو۴۱لسوکلونوله خپلې کورنۍ سره په کاناډاکې اوسـېده
،خولـــه يوبـــل څخـــه مـــو هـــېڅ خبرنـــه ره،اوپـــه همـــدې ورځـــوکې
افغانستان ته راغلى وو،په رښتياهم چې زړه په زړه آينه وي .
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په خپلـه بـه يـې خـداى خبـر چـې لمـونځ کـړى وو کنـه،پرهغې يـې اواز
وکړ ونجلۍ! پـاڅېږه لمـونځ دې وکـړه ،هغـو کوچنيوهلکانوتـه چـاى
تيارکړه چې ښوون ي ته به ځي.
نجلۍ په خپل ځاى کې اړخ بدل کړ،ستوماني يـې ووېسـته ،غاښـونه
يې سره وچيچل ،او ده ساه يې واخسته،سترګې يې ومښلې په ځـاى
کــې کېناســته،خوب يــې پــه ســترګوکې وو،ســربه يــې کلــه يوخــوا
اوکله بل خواته کو شو،لکه ټېکـې(مرغـۍ) چـې پـه کرونـده کـې پـه
زهـــرو لـــړل شـــوي غـــنم خـــوړلي وي ،ي يـــې وغزاوه،ټکـــرى يـــې
راواخست پـه او دوخـوجړو وېښـتانويې ښـور کړ،وېښـته هـم خـداى
دېتــه ورکــړي وو،ســم يــوه ګېــډۍ وو،يوځــل يــې پــه ناســته هــم شــخي
ووېســـــته او پورتـــــه شوه،څوشـــــېبې وروســـــته بيـــــا کـــــوټې تـــــه
ننوته،لمون ى (جاى نمـاز) يـې را واخسـت لمـونځ يـې وکړ،بېرتـه لـه
کوټې ووته ،نېغه دتنور کوټې ته و ړه،تورچاى جوش يې له تناره پـه
داســې حــال کــې راووېســت چــې ســمه نيمــه پســې پــه تنــورکې ورکــه
شوه،په بېړه يې کوچنيـو وروڼوتـه چـاى تيـار کړ،هغـوى يـې لـه خوبـه
راويښ کړل،مخ او سونه يې ورته پرې مين ل،په دسترخوان يـې را
ټول کړل،هغوى چې کلـه ښـوون ي تـه و ړل،دې دکـور پـاتې کارونـه
پيل کړل،په دې وخـت کـې پـرې دکـوټې لـه من ـه اواز وشـو زرلښـتې
وزرلښـــــتې! دې ورتـــــه آآآ نـــــارې کړې،خـــــوهغې يـــــې اواز وانـــــه
ورېده،بيايې شورماشور جـوړ کړ،خـداى دې تـا تـور مخـې ،کنډاسـه
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پــه ماروچيچــل کي،داپــه تاڅــه تــور مــرګ ولګېــده،چې غــږ نــه راتــه
کوې؟ته صبر وکـړه چـې زه دې اوي چـاره وکړم،کـه مـې سـتاځاى هـم
دمور څنګ نکړاودهغې تـورې هـديرې بنديوانـه مـې نـه کـړې نـو زمـا
نــوم بــه هــم قنــدي نــه وي،نــوم يــې ډېرخــو وو خــو پخپلــه ډېــره ترخــه
وه،پســې راغللــه لــه ځانســره غورېدلــه،دادې خــداى نــه بخښــي چــې
ستاپشــان ،لېــونۍ لــور يــې زېږولــې ده،نجلــۍ تــه راورســېده اوپــه
کمڅيوکې يې ورته ګوتې بندې کړې،داسې حد ته يې ووهله،چې يـو
دوه يې ترې هېر کړل،نـور يـې ورتـه يوځـل بياپـه سـپکو سـپورو پيـل
وکړ،ته وګوره چـې زه دې څـومره ژر لـه دې کـوره رنـګ ورکومه،هغـه
خلک دې هم،خداى ووهي،ويل يې چـې درېيمـه،ورځ بيـا راځي،خـو
همداســې ورک شــول،که داځــل راغلل،لــه ســتړي مشــې دمخــه ســتا
مردارمخــــې دســــتمال ورکوم،نــــوره دې پــــه دې کــــور کــــې نــــه شــــم
زغملى،نجلــۍ راغللــه پښــوته يــې پرېوته،نــه نــه مورجــانې دخــداى
لپاره چې داکار ونکړې،هيله کـوم هغـه کونډتـه مـې مـه ورکـوه،زه لـه
هغه سـره واده نـه شـم کو ى،دهغـه خـو مشـره لـور واده شـوې ده ،پـه
کور کې او دونـه يـې هـم لـه مـا مشـران اوهمزولـي دي ،پـام کـوه چـې
داکار ونکړې،کنه زه به مړه شم.
ميرې يې په کړي وخندل،ورته يـې وويـل زه خـو غـواړم همـدا ،اوي
دې په يونه يوچل له خپلې مخې لرې کوم.
دوه ورځـــې ورورســـته هغـــه خلـــک راغلـــل چـــې يوځـــل دمخـــه هـــم
دزرلښـتې غوښـتوته پــه مرکـه راغلـي وو،اوي ددې پالرهــم پـه کــور
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کې وو،خودهغه شتون ددې لپاره هېڅ ګټه نه لرله،ولې چې دهغـه پـه
ذهن کې يې نوې ښ ې داسې زهـر پيچکـاري کـړي وو،چـې پـالر يـې
هم اوي دهغې له شتون نه پـه نـه شـتون خـو

وو،نفـر بـه يـې تـرې

کاوه،دماخوســـــتن لـــــه ډوډۍ خوړلـــــو وروســـــته راغليـــــو خلکـــــو
بيادښېښـــۍ خبـــره يـــاده کـــړه ،ميـــره يـــې چـــې لـــه ښ وســـره ناســـته
وه،خاونديې ورپسې راغى اوحال يې ورسره شريک کړ،هغې هـم پـه
مکرجنـــه لهجـــه لـــه ســـترګو اوښـــکې وڅڅـــولې مېلمنوتـــه يـــې مـــخ
واړاوه،کــه څــه هــم چــې زرلښــته کــوچنۍ اوســتالېور پــوخ ســړى دى
اودابېچاره يې دلور پرځاى ده خو زه هم سياسره يم،اونـه غـواړم چـې
چې خداى مکړه سباکومه بدنامې راته را واوړي،په خپله هم پـه کـور
کې کوچنۍ لور لرم،هسـې خـو مـې زرلښـته هـم لـور ده،خـووايي چـې
خـــور لـــور پـــه عـــز واده شي،ښـــه ده،نومـــو پـــه دې ريشـــته خـــو
يو،دســتمال يــې ورکړ،زرلښــتې بانــدې لــه ډېرخفګــان نــه بېهوښــي
راغلله،تر درې ورځويې له ډوډۍ او اوبوڅکه ونکړه.
څــو اوونــۍ وروســته يــې واده هــم تيــار شــو،کوچنۍ زرلښــته دميــرې
لخواد وهلو او ډبولوپرمو ډولۍ کې کېنول شـوه،هغې بـه چـې خپـل
دوه کــوچني اوبــې مــوره وروڼــه پــه چيغــو وليــدل نــو لــه ډولــۍ نــه بــه
راکوزه شوه ،دواړونه به يې غېږه تاوه کړه،ډېرې چيغې به يـې ورسـره
وکړې،مګر ميرې به يې بياله مـو نـه ونيوله،ورتـه بـه يـې وويـل،چې
هم ځان شرموې او هم مو ،څوځله ډولۍ ته لـه پورتـه کېـدو اوښـکته
کېـــدو وروســـته يـــې نجلـــۍ روانـــه کړه،خـــودهغې چيغـــې پســـې
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لوړېدې،دلته يې وروڼوهم ځانونه په ځمکه ځمکه وهل اودخور خـور
نــارې يــې وهلــي،د رې تــر نيمــايي پــورې دزرلښــتې چيغــې ورو ورو
کمېدې اوبالخره ورکې شـوې ،ره نـږې اتـه دقيقـې وه،سـپين يـرى
زوم امېل په غـاړه مخکـې روان وو او وروسـته پسـې ځوانـانو ډولـۍ
پــــه او ه روانـــه کــــړې وه ،کورتــــه چــــې ورســــېدل ،ښـــ ې راټــــولې
شوې،ترڅو ناوې له ډولۍ راکوزه کړي،ښـه راغالسـت اودنـوي کـور
مبارکي ورته ووايي،کله چې يـې لـه ډولـۍ نـه شـال اوچـت کړ،ګـوري
چې ناوې په ډولۍ کې نسکوره پرتـه ده ،اوپـه رښـتيا يـې هـم دميـرې
ژمنــې حقيقــت مونــدلى وواودتــل لپــاره دخپلــې مورپشــاه پــه ابــدي
خوب ويده شوې وه.
نـــوټ :ټېکـــه يـــوډول مرغـــۍ ده چـــې دغنمـــو دکـــر پـــه وخـــت کـــې
راپيداکېږي.
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پلټنه
زه يې منيجر وم  ،د سهار په پوره اته بجې مې فورمې ورباندې
ووېشلې،هريوه ته مې ساحه په ګوته کړه ،دې ته مې وويل  :ځه ته
دخپل کور شاوخوا ته کورونوکې دې سروې وکړه ،داځکه چې ستا
کور له دې ځايه ډېر لرې دى ،ترڅو چې له کار خالصولو وروسته
بېرته دفتر ته راځې اوبيا کورته ځې ،ډېره درباندې نا وخته کېږي،
هغه هم خوشحاله شوه او له دفتره ووته.
ټول له دفتر څخه ووتل ل

بجې وې په دې خارر چې د سروې

کوونکيو حال واخلم ،ترڅو له کومې امنيتي يا بلې ستونزې سره نه
وي مخ شوي ،هريوه ته مې بايد زنګ وهلى واى،همداسې مې
وکړل،د لېست له مخې دهريوه له نوم سره دفون شمېرې ترڅنګ ټوله
پېنندنه راسره وه ،د څو تنو حال اخستلو وروسته مې عابدې ته
زنګ وواهه.
کله چې يې فون اوکې کړ،ترسالم او پوښتنې وروسته مې ورته
وويل :څه دې وکړل؟
هغې ځواب راکړ ب

همدا اوي ساحې ته را ورسېدم.

څه!!؟؟ داڅه وايې ستا همکارانوخو هريوه دوه او درې فورمې کار
کړى دى اوته ايله اوي ورسېدې؟
ـ ښه سمه ده هله نو ژر ژر کوه کار دې پيل کړه ،شله شله ( ګوډه ګوډه)
مه کېږه کارونه دې په چټکتيا سره وکړه چې بيا درباندې ناوخته
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کېږي ،له دې سره هغې د ښه ځواب په نه زړه او ټيو اواز راکړ،ماهم
فون قطع کړ.
ماذيګر ټولو خپلې فورمې را وړې،دفتر کې يې وسپارلې او هريو
خپل کورته و ړ.
د ماښام شپږ بجې وې چې عابدې زنګ راته وواهه:
ـ صيا ! زما کار خالص شو څنګه وکړم،اواز يې سم راته ښکاره
نشو ،ترځواب ويلو مخکې مې ترې پوښتنه وکړه،ته خو ښه يې ايا
کومه ستونزه خونه ده در پېښه شوې؟ ستا اواز راته سم ښکاره نشو.
ـ نه نه! هېڅ خبره نشته هسې لږ ستړې شوې يم .
ـ ښه سمه ده ځه کورته و ړه شه سبا چې نورو فورموپسې راتللې دا
فورمې به راته وسپارې.
ـ ښه سمه ده صيا همداسې کوم.
فون يې قطع کړ،ماهم د نورو کار کوونکيو د فورمو په چک کولو
پيل وکړ،سبا چې د کار وروستۍ ورځ وه ټول کار کوونکي راغلل
فورمې مې ورکړې او کاري ځايونه او منطقې مې ورپه ګوته کړې،
عابدې هم خپلې پرونۍ فورمې راکړې او نوې مې ورکړي،هغې په
رښتيا سره خپل کارونه په پوره صداقت او رېښتونولۍ سره ترسره
کول او دهمدې باور له مخې ماهم د ډکوشويو فورمو د کورته وړلو
اجازه ورکوله کنه قانوني ره يې داده چې هر سر وې کوونکى بايد
ماذيګر د کار په پاى کې خپلې فورمې دفتره ته وسپاري خوماپه
هغې باور ره چې په صداقت کار کوي.
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نن يې بيا کارونه تر خپل ټاکل شوي وخت يو نيم ساعت وروسته
خالص کړي و چې زنګ يې راته وواهه،مخکې له دې چې هغه څه
ووايې زه پرې ور مخکې شوم،که کار دې خالص وي اوکنه کورته
دې و ړه شه ،هغې هم يواځې د ښه په ويلو سره بسنه وکړه او فون يې
بند کړ.
سبا مې له نورو کار کوونکيوسره حسابي وکړه هريوه ته مې خپله
حق الزحمه ورکړه او په خپله مخه و ړل ۴۴،بجې شوې خوعابده هم
نه را معلومېده،همکارانو نه مې يې پوښتنه وکړه ،پروين راته
وويل:
ـ صيا هغه دا دوه ورځې راته ښه نه ښکاري فکر کوم ناروغه ده اوي
مې ورسره خبرې وکړې ويل يې ره کې يم او درځم.
دوى مې رخصت کړل ما خپل کارونه پيل کړل،يوول

نيمې بجې

وې چې دروازه ټک ټک شوه د راتللو اجازه مې ورکړه ګورم عابده
ستړې او ستومانه داخل ته را ننوتله،سالم يې ادا کړ ،خو په څهره
کې يې يو ډول مايوسي برېښېده ،خبرې يې پيل کړې:
ـ صيا وبخښى ماويل نن خو هسې هم کار نشته نوومې ويل چې په
قراره به و ړه شم او بل داچې لږ ربعت مې هم ښه نه و نو زه د ناوخته
راتللو اوپه کار کې ځنډ کولو په خارر بخښنه غواړم.
کله چې يې زماڅنګ ته په مېز خپل دغاړې دستکول کېښود ورته
متوجه شوم چې په کيڼ ي يې دستکول له او ې را کوز کړ اوپه
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همدې کيڼ ي يې فورمې له بيک څخه را ووېستې  ،زما مخې ته
يې کېښودې اوخپله په څوکۍ کېناستله.
پرته له دې چې فورمې يې چک کړم حساب مې يې وکړ پيسې مې
ورکړې.
ـ واخله دا وشمېره او له خپل نوم سره دې په دې خالي خانه کې
سليک وکړه.
نجلۍ راغله قلم مې ورکړ سليک يې هم په کيڼ ي وکړ او پيسې
يې پرته له شمېرلو بيک کې کېښودې.
ورته ومې ويل  :عابدې! پيسې دې وشمېره او ولې په کيڼ ي
سليک کوې ټوکه مې ورسره وکړه ايا ته ډوډۍ هم په کيڼ ي
خورې؟
ټنډه يې تروه شوه هو صيا همداسې ده زه ډوډۍ هم په کيڼ ي
خورم.
خبره مې يې ټوکه وبلله په خندا شوم ورته خوپه همدې وخت دعابدې
لخوا ددستکول په غاړه کولو په وخت کې مې فکر شو چې دهغې
ښي ي په مړوند کې نشته.
له دې سره مې په زړه کې يوه ترخه څړيکه وشوه ،په سترګومې تياره
راغله او حواي مې له سه ورکړل،دچايو پياله مې له سه پريوته.
خپله دتېرې ورځې خبره چې عابدې ته مې وويل :شله شله مه کېږه
دهغې په خبروکې ټکنۍ کېدل او د نورو ورزو خالف چلند او

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

مايوسي هريو مې په څو لحظو کې لکه د فلم پشان په مغزوکې تېر
شول.
ډېر نا ارامه شوم،نه پوهېدم څنګه ورڅخه بخښنه وغواړم او
قناعت ورکړم چې تر دې وړاندې زه په دې نه وم خبر چې هغه يو ي
نلري،هغې غوښتل رخصت واخلي او و ړه شي ،زه ورپورته شوم
مخې ته يې ودرېدم ورته ومې ويل:
ايا امکان لري چې ما وبخښې؟
په داسې حال کې چې قدم يې پورته کاوه په څو يې را وکتل ولې
تاڅه کړي چې له ما يې بخښنه غواړې؟
ماورته وويل دهمدې لپاره چې تېره ورځ مې تاته په نا پوهۍ او
ناخبرۍ کې د شلې خطاب وکړ خوزه قسم کوم چې ستا په معلوليت
دغه دوه دقيقې مخکې پوه شوم.
له سترګو يې رڼې اوښکې جاري شوې ،نه صيا هيله کوم خداى
مووبخښه هېڅ خبره نشته او نورې خبرې يې پسې داسې وغزولې:
که زه يې باک وګ م په ورځ کې ل

ځلونه هم ډېره له داسې خبروسره

مخ کېږم ،که په کور کې وي،که په ره،که په موټر کې ،که په دفتر
او نورو ځايونوکې چې څوک کوم معيوب شخ

ته غږ کوي زه

داسې فکر کوم چې ماته وايي دومره ډېره زورېږم خو پوهېږم چې دا
خبره مې اوي له ژوند سره لکه زما دنوم پشان تړلې ده نو ځکه يې
باک نه ګ م.
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د عابدې اوښکې چې لکه شېبه شېبه باران په سپين مخ روانې او
ښکته ګرېوان ته يې توېدې راته وويل:
خوکاش زما دښي ي پرځاى کيڼ ي نه واى،هلته به مې فکر
کړى واى چې يو ي مې نشته خو اوي داسې يم لکه دواړه سونه
چې مې نه وي،همدا يې وويل او روانه شوه.
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بې پايلې
سهار د کورنۍ ټول غړي لوى او واړه د چاى څښـلو پـه خـارر پـه يـوه
دسترخوان سـره راټـول شـولو،داچې زه دشـپې لـ

بجـې لـه وبيفـې

څخــه کورتــه تللــى وم نــو کــوچني ماشــومان ټــول ويــده وو،پــه همــدې
خارر سهار ټول رانه را تاو ول  ،د مور څنـګ تـه مـې ناسـت وم ،مـې
کاســې تــه ي ور او ود کــړى نــه وو چــې پــه جېــا کــې مــې موبايــل
وشــرنګېد،دزنګ لــه راتللــو ســره مــې مــور راتــه راوکتل،پــه ترخــه
موسکا يې وويل:
زويــــه!يوخوســــتاملګري هــــم ســــم پېريــــان دي،دمــــه دې جــــوړه
نده،بيايې درپسې زنګونه سرکړل ،موبايل يې رانه ک

کـړ،ب

چـې

هرڅــوک وي خپــل کاربــه کــوي ،خپــل چــاى دې نــوش جــان کــړه ،دوى
وزګار دي.
خـــوداچې شـــمېره نـــوې وه او ومـــې نـــه پېنندلـــه ،ورتـــه مـــې وويـــل،
مورې!کېداى شي کوم بل څوک وي،کاربه يـې راسـره وي ،زمـا کـوم
ملګــرى نــدى ځکــه دهغــوى ټولــو شــمېرې لــه ماســره يبــت دي ،خــو
داشـمېره بــې نومــه اونـا اشــنا ده ،موبايــل يـې راکړ،ماشــومانوته مــې
وويل غلي شي ،چې اواز واورم ،زنګ ډېر او د شو ،نور دبندېدوپـه
حــا ل کــې وو چــې د تاديــد ت ــۍ مــې کېکا لــه ،زمــا عــاد دى چــې زه
چاتــه زنــګ ووهــم اوکــه بــل څــوک راتــه زنــګ ووهــي نــو دخبــرو پيــل
ورسره پـه سـالم کـوم،ډېرى خلـک دي چـې دفـون کولـو پـه وخـت کـې
(هلو،بلې،اورې) اويانوراصطالحا کاروي ،نومې سالم اداکړ،لـه
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هغې خوا مې ډېرټيـت ،کمـزوى اوزړه نـازړه اواز ترغـو ه شـو(،سـالم
شماکى هستين؟)اواز دنجلۍ وو،پـه دري يـې خبـرې کـولې ،ځـواب
مــې ورکــړ زنــګ تــا وهلــى دى بايــد چــې تــه ځــان راوپېنني،کلــه مــې د
مور ،پالر او کورنۍ دنورو غړيو په مخ کې له نجلۍ سره پـه موبايـل
خبـــــرې هـــــم نـــــه وې کړې،لکـــــه د رورکـــــي پشـــــان مـــــې اخـــــوا
ديخواکتـــل،خودا ښـــه ووچـــې خـــداى مـــې پـــرده وکـــړه اړيکـــه پـــرې
شوه،ماهم سرپسې ونه ګرځاوه فکر مې وکړ شمېره به يې غلطـه کـړې
وي ،ل

پن ل

دقيقې وروسته بيـا زنـګ راغـى هماغـه شـمېره وه،

اوي مې نو چاى څښلى وو ،ښه مې اشـتها صـافه وه،لـه کـوټې ووتـم
له حويلې دباندې مې ځواب ورکړ ،خو نجلـۍ بيـا خپلـه لـومړۍ خبـره
تکرار کړه،چې ته څوک يې او بل داچې زما شمېره دې له کومه کړې؟
ماته يې خبرې دمسخروپشان ښکاره شوې،ورغبرګه مـې کړه،داچـې
زه څوک يم ،وروستۍ خبـره ده،خوتـه ځـان ځکـه راوپېننـه چـې زنـګ
دې وهلى دى .
نجلۍ وويل چا کي مه کوه،سم حـال راتـه ووايـه ،چـې شـمېره دې لـه
کومه کړې ،ځکه چې له دې شمېرې نه دشپې په ل

بجـو زماموبايـل

تــه زنــګ راغلــى وو خــوداچې زه ويــده وم اونــه وم پــرې پوهــه شــوې
ځواب مې نـدى درکړى،دنجلـۍ خبروتـه مـې زړه تنـګ شـو ورتـه مـې
وويل:وګوره که ته غواړې چې خپل ساعت تېر کړې نـو کـوم بـل چاتـه
زنــګ ووهــه او مــا مــه چېــړه ،خــو نجلــۍ پــه خپلــو خبــرې کــې جــدي
ښکارېده ،قسم يې راته وکـړ چـې همداسـې ده ،لکـه څرنګـه چـې مـې
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وويل،خو ماځکه نه شواى منلى چې ماورتـه زنـګ نـه وو وهلـى اونـه
مې له نن څخه مخکې داشـمېره پېنندلـه ،داځـل مـو خبـرې پـه همـدې
ک

وګير کې تر پن لسو دقيقـو واوښـتې ،اجـازه مـې تـرې واخسـته

،خو ژمنه مې ورکړه چې زه بيادرته فون کوم.
دفــون لــه بندولوســره ســوچنو کــې ســر شــوم،اى خدايــه!دابــه څــوک
وي،اياپه رښتياهم همداسې ده لکه دايې چې وايي؟بيابه مـې وويـل
هسې نه چې ددفترکومه همکاره مې وي ،يامې په خپلوانوکې کومـه
يــوه نــه وي او غــواړي بــه چــې ماوازمــايي ،چــې څــومره لــه نجونوســره
خبــرې کــول غــواړم دفــون لــه ليــارې اوپــه دې ويــروي ترکــومې کچــې
ککړ يم،له ژمنې سـره سـم مـې زنـګ ووهـه ورتـه،خبرې مـو بيـاهم پـه
پخــوانۍ موضــوع څرخېــدې،اخر يــې راتــه وويــل يوځــل خــو دې ځــان
راوپېننه چې څوک يې،دکـوم ځـاى يـې،متعلم يې،محصـل يـې اوکـه
کومه دنده لرې؟
ځــان مــې پــه تمامــه ورتــه معرفــي کړ،لــه دې وروســته،هغې هــم ځــان
راوپېنانده،نوم يې راتـه مـريم وښـود،ويلې يـې چـې پـه ننګرهـار کـې
ژوند کوي اوپه يوه ولسوالۍ کې دنجونو لېسه کې د۴۱م ټـولګي زده
کوونکې ده،پالر يې نظامي دنده لري .
ماله دې مخکې هم په مبايل او مخامخ له ډېرو نجونوسره خبرې کړې
وي،لکـــه پـــه دفتـــر کـــې لـــه همکـــارانو ســـره،په کورســـونوکې لـــه
همصنفيانوسره اوهمدارنګه په دېرى ورکشاپونوکې،خوکله مې هـم
له کومې نجلۍ سره په داسـې دلچسـپۍ اوخـو ه لهجـه خبـرې نـه وې
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کړې،سره لـه دې چـې ښـه پـوهېږم هغـه نجـونې چـې پـه موبايـل خبـرې
کوې او بې له کوم ضرورته يې ځانسره ګرځـوي ،هسـې خلکوتـه پـرې
ازار ورکوي،خـــوددې پـــه خبروکـــې يـــوډول عجز،ســـپېڅلتيا او لـــه
اخالقي فساد څخه پاکوالى راته ښکاره شو،احساي يې راته دروند
معلومېده.
هغې به ماته ويل چې اواز دې ډېر راته اشنامعلومېږي،په يو افغـاني
ټلوېزيون کې يې ديوژورنالېست نوم راته واخسـت چـې سـتا اودهغـه
اواز کو مو يوشان دى،ماورته وويل شايد همداسې به وي.
دڅه وخت په تېرېدوسره يې دومره له اواز سـره اموختـه شـوم چـې کـه
ډېرکله به مې ورسره خبرې ونکـړې نـو داسـې بـه وم لکـه ډېريولوشـى
چې مې ورک کړى وي.
دنجلــۍ لخوادراکړيــو معلومــاتو لــه مخــې مــې ورپســې پلټنــې پيــل
کړې،زما زړه اوي هم سره له دومـره مينـې اوبـار بـار خبروکولـو پـرې
غل وو،هېڅ ارام نه راته،ماويل هسې نه چې دې نجلۍ کوم چـل راتـه
جوړ کړى وي اوکوم کار راته ونه ګوري.
اخر داشو چې هېڅ پايلې ته ونه رسېدم اوهېڅ معلومـا مـې تر سـه
نکړل.
يــوه ورځ مــوخبرې کــولې چــې زمــايوملګرى مــې وســره يادکړ،دهغــه
دنــوم لــه يادولوســره دنجلــۍ ســتونى بنــد شــو ،پــه وارخطــايۍ يــې
وپوښــتل هغــه څــه پېننــې؟ ورتــه مــې وويــل هغــه خــو زمــاملګرى دى
همکــار مـــې دى،ډېرښــه هلـــک دى،خـــوهغې مکمــل بـــاور ره چـــې
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مادهغې ورور ښودلى دى نه کوم بل څوک،نويې راته وويل:مالـه اول
نه فکر کاوه چې ته به مو پېننې او زمو کـوم نـندې خپلـوان يـې،ب
دى نور زه لتاسره خبرې نه کوم اوهيله کـوم راځـه چـې يوبـل هېرکـړو،
ماورته وويل ما تر اوسه ستا کور،پالر،ورورڼه اونور څوک ندلي
ليدلې خوکه وغـواړم ډېـر ژر يـې مونـد ى شـم،ورته مـې وويـل ځکـه
چې زه يو ژورنالېست يم ،اوپه هر ډول چې وي کره معلوما پـه ي
راوړلى شم،خوهغې ويل داچې زه اوته خبـرې کـوو نوبـه څـوک هـم نـه
خبرېږي،نه ستاکورنۍ اونه هم زماورته مې وويل سمه ده بېغمه شه.
اوي زه دومره له مريم سره بلد شوى يم چې که چېـرې ديوښـکلي څيـز
مثال راوړم نو دا پکې ناليدلې يادوم،زمـا زړه داګـواهي راکـوي چـې
هغه هم زماپشان ده،اوتل غواړي چې خبـرې راسـره وکـړي ،لـه نـندې
راسـره وګــوري خــو د پښـتو اوپښــتنو ځينــو رسـمونو او بنــديزونو لــه
امله مو قسمت ياري نه کوي.
يوه ورځ يې راته وويل :داچې زه اوي تادخپل زړه يوه برخـه بـولم او
هېڅ خبره له تانه نه شم پټولى نو غواړم يو حقيقت درته ووايم،پـه زړه
مــې دډار ســاړه راننوتــل،فون مــې غــو تــه ښــه نــږدې کړ،يوخــودا تــل
داسې په قراره خبرې کوي چې هېڅ نه اورېدل کېـږي ،خبـره يـې زياتـه
کړه  ،اوهغه داچې تراوسه ماله تاسره کـومې خبـرې کـړي يـواځې يـوه
خبره مې درته صحېه نده کړې نورې زه دخداى په نـوم قسـم کـوم چـې
ټــولې رښــتيا اوســمې دي،کــه راتــه غوصــه کېــږي نــه نــو درتــه وايــم
يې،خواول ژمنه غواړم چې غوصه به نه راته کوې.
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ښه سمه ده ووايه څه دي.
هغه داچې زمانوم مريم ندى!!!
سر مې راباندې وچورلېده،په فکر مې بوج راغـى،د اورېـدوزغم مـې
نه ره،دڅوشېبولپاره غلى شوم هغې راباندې نارې کولې خو زه چپ
وم،په پن و مياشتوکې لومړى ځل وو چې غوصه مې ورته راغلـه پـه
ډېــرې غوصــې ســره مــې ورتــه وويــل،داکوم حماقــت دى چــې تــه يــې
کوې؟
بېرته يې راغبرګه کړه هيله کوم،جهانه!ګوره اول مې درته وويـل چـې
غوصه به نه راباندې کوې ،زه ستاله غوصې ډېـره وېرېږم،تـه خوغـو
شه چې څه درته وايم،ماوويل ب
يـې واورم همـدومره بـ

دى نورهېڅ نه غواړم ستاله خـولې

دى اوکفايـت کوي،لـه نـن نـه اخواسـتالپاره

جهان دتل لپاره مړ شو،خوهغې ويل هيله کوم فون بندنکړې قسم يې
راکړ،ورته مې وويـل چـې ښـه نـو ژروايـه چـې نـوم دې څـه دى،خـودې
بياراتــه وويــل چــې نــه اوي نــه اوهيلــه کــوم تــه مــې مجبــوره کــوه هــم
مه،ځکه چې زه يې پخپله درته وايم،انشاء اهلل ډېر ژر،په همدې خبره
مې فون ورباندې بندکړ،قهر مې شـېبه پـه شـېبه زياتېـده ،ځانتـه مـې
هم قهرجن شوم،چې زه ولې دومـره خوشـباوره يم،ماخولـه مـريم څخـه
هـــېڅ خبـــره پټــــه نکړه،نوبيـــاولې دې لماســـره دومــــره لويـــه دوکــــه
وکړه،فکـــر مـــې بـــدلون پيـــل کړ،پـــه خپلوټولوبـــاورونو بـــې بـــاوره
کېدم،دزړه دګرماي

ستنې مې مخ په ښکته حرکـت وکـړ،نن مـې پـه

دفترکې هم کار خوندرانکړ،هرڅه مې په خپـل ځـاى پرېښـودل،اراق
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ته و ړم ګروپ (برق)مې مړ کړ،او ود وغزېدم،هرډول اندېښنې مـې
مېلمنې شوې،له ځان سره مې جنګ پيل کړ،داسې لکه چې مې مـريم
په مخ کې ناسته وي ،يوځل مې پرې چيغه وکړه ،ولې مـريم اخـر ولـې
تاله ماسره داسې وکړل؟
زماپه شونډو اوزړه د مريم نوم اوي سم لکـه دمهـر پشـان ټاپـه شـوى
وو،يوځل مې سرته څنډ ورکړ،نه نه هغه لماسـره هېڅکلـه هـم داسـې
نه کوي ،ټـوکې بـه يـې راسـره کـړې وي ،هغـه مـريم ده،هغـه لـه ماسـره
ډېره مينه لري،زه ورته تر هرچا ډېر ګران يم.
دوه ورځـــې مـــې زنـــګ ورتـــه ونـــه واهـــه خـــو بيابـــه مـــې هـــم زړه نـــه
صبرېده،درېيمه ورځ يې مسکال راکړ،ماهم هسـې بهانـه غوښـته،ژر
مــــې ورتــــه فــــون وکړ،لــــه هلوســــره يــــې پــــه کــــړي وخنــــدل،خونن
خندادپن ومياشتومخالفه اوبل شان وه،حيـران يـې کـړم،ددې لپـاره
چې ځان اوي هم غوصـه اوورنـه خفـه وښايم،غوسـه شـوم ورتـه،غلې
شه نوره خداى ته وګوره ماهېرکړه،ته مانوره هېره کړې يې.
پــه خورامينــه يــې راغبرګــه کړه،زماړوندعاشــقه! مــاهېره نــه بلکــې
هېرمې کړه،ولې چې زه مريم نه بلکې مراد يم!!
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مېلمنه کوچۍ
دسهارتر اذانونو وروسته داوداسه په نيت راپورته شوم،دکاللويه
دروازه مې خالصوله چې پالرمې اول غاړه تازه کړه بيايې اواز وکړ
دروازه بېرته له هغې خوادرسره بنده کړه چې شمال ډېر تېز دى هسې
نه ماته يې کړې،ماهم له خوبه په ډک اواز ورته ښه وويل او ندې په
وترايۍ ښکته شوم،ميدانۍ ته په رسېدومې ددواړو سونو ګوتې
سره وروستې او پورته مې له سره واړول شخي مې ووېسته،ښي
ررف ته په تاوېدومې سترګې لږ وروړاندې دتورې لويې کيږدۍ
څنګ ته داور په سکروټو ولګېدې،چې داور دپوکولوپه وخت کې
سرې سپرغۍ دهواپه لور پورته کېږي،خوداچې اورته چاپوکى
ورکړ هغه نه معلومېده.
څوځله پرلپسې سپرغۍ والوتې اخر داور لمبې پورته شوې ،ژړې
اوسرې رڼاته ببرکوچيانى کمي

وخوځېد،نغرى داوسپنوله درې

ميلوڅخه جوړ شوى،ډېر ورته تم نه شوم خو که رښتياووايم دې
نظارې ډېرخوندراکړ.
له سړکه پورې وتم ،ندې له شنو اوبوډکه ويايله بهېده،موسم هم
دژمي وواوبه يخې وې خو ځواني هم ښه وي،اودي مې وکړ راپورته
شوم دسړک په غاړه غاړه مسجدته و ړم لمونځ موپه جمعې سره
اداکړ،چې راوګرځېدو،کورته و ړم،قرانکريم مې
راواخست،تالو مې پيل کړ،څوايته مې نه وو تالو کړي چې
دسړک په سر دموټر دټاير کريکو مې فکر بدل کړ،دخير اواز مې له
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خولې وو ،له دې سره مې قران کريم بنداودبالښت پرسرمې
پرېښود،بيرون ووتم ،ترڅومعلومه کړم چې څه پېښه
ده،زمو ترڅنګ سړک خونړى وو ډېر ځوانان او سپين يري يې
دمرګ کندې ته ورسول،خواوي ځکه ډېر په دې مطمين نه وم چې
بيابه هم موټر څوک وهلي وي ځکه سهار وختي وو اوپه دې وخت
کې څوک په سړک ډېر اوړي را اوړي نه،بيا مې هم زړه تسلي نه
کوله،له کوره راووتم له کال تر وتلو وروسته مې غو ته يو ډول
دروند زوګ راغى يوڅه وارخطاشوم ګامونه مې ګړندي کړل،سړک
ته ووتم ګورم هغه ځاى کې چې مې اودي کړى وو ،ورڅخه پاي په
سړک خلک راټول شوي دي،نور هم ور ګړندى شوم،ځان مې ور
ورساوه خلک ټول وارخطاښکارېدل ،له رسېدوسره مې دسړک په
غاړه د اوبو په (زي)سترګې ولګېدې،چې سورى سورى پرو دى
،لږ ور اخوادسړک په منځ کې وينې هم راته ښکاره شوې،نور نو
صبر راپاتې نه شو ژر مې له بختيارنه وپوښتل هلکه څه پېښه
وشوه؟
بختيار وويل و ډېربدکارو شو،زه خويې ډېر خفه کړم کريم ماما
ډېرښه سړى وو بېچاره باندې مې زړه بد شو،ورته مې وويل ولې
کريم ماما موټر وهلى ؟
_ نه هغه بېچاره خو ګرځېداى هم نه شي نوپه سړک څه کوي.
_ ښه نوبياڅه شوي حل راته وايه؟
_ دکريم ماما لور کوتره نه وه؟
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_ هو ليدلې مې ده ايا هغه موټروهلي؟
_ نه هغه يې نده وهلې.
ورته غوصه شوم ښه نو څه اسمان را پرېوتى دى ووايه کنه ته خوسم
بېړا يې،ژر ووايه چې څه چل شوى دى هلته په سړک وينې اولته
داوبو زى حتماً موټرکومه کوچۍ وهلې ده.
اغامحمدزما اودده ک

وګير وليد رامخته شو راته يې وويل ياره

رالبه ته هم له چانه پوښتنه کوې داخوپه رښتيالېونى دى ،ماوويل
ښه نوته راته ووايه چې څه وشول؟
هغه وويل دکريم ماماهغه لور چې په کوم بل ځاى کې اوسېده دوى
کره مېلمنه رالې وه د هغې يوه پېغله لور وه ،وزيره يې بلله،هغه بله
ورځ يې په کور کې محبوبې ډېر صفت وکړ چې ډېره ښکلې او پلونډه
پېغله ده،هغه اوي له سړک نه تېرېده چې موټر ووهله،ته صبروکړه
چې څنګه به وي،خوارکۍ يې ډېره ژوبله کړې وه،ماپخپله ورسره
په موټر کې واچوله،سراويوه پښه يې ما وو ،دعاوکړه چې خداى
پرې رحم وکړي اوبېرته په خير راشي،کريم ماما ډېر ورپسې ژاړي:
وايي نن ترټولو له وخته پاڅېدلې وه،اوهغه لپاره يې داودي اوبه
هم ګرمې کړې وې،دده په دې خبره ماته داور سپرغۍ رايادې شوې
چې مال اذان له نغري پورته الوتې خومنزل ته نه رسېدې.
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د مينې ان ور
هسې خومې په زړه او ذهن کې ورته ډېرې څهرې په نښه کړې وې او
به مې نورې هم دزړه په ان ورتون کې د خپل فکر پرمو ترهغو
نورى ښکلې مجسمې ميناتوري کولې،هره ورځ به مې دغه شکلونه
بدلول سم دم ان ورګرمې له ځانه جوړ کړى و.خوکله چې به مې په
ګوګل پلټونکي انټرنېټي ماشين کې يا هم په کوم اخبار،مجله اويا
هم په بازار کې له ان ور پلورونکي سره د پاکستان د بهرنيو چارو
پخوانۍ وزيرې حنا ربان کهر تصوير وليد نو دابه مې نا ليدلې
سترګوته نېغه ودرېده.ددې خبرې څو دليلونه دي چې ولې به مې په
خپل ذهن کې له ترسيم او نقاشي شويو څهرو څخه هم ډېره د حنا
رباني پّ مخ کې ددې تصوير ليده او انګېرله به مې چې ګواکې
همداسى ده.
يو دليل يې دا و چې شمع هم د حنا رباني په شان يوه مستعده او
رنسان

راوړونکې سياستدمداره وه او هم له خبرو معلوميده چې

خوښېږي يې دسياست ملګرې و اوسي ،هماغه شان زيرکه او چاڼلې
غږېده.
دوهم دليل يې دا و چې ماته به پّ ټولو نجونو او مېرمنو کې حنا
رباني ښکلې ښکارېده او داچې په ناليدلې فضاکې مې له ځانسره
اټکلونه کول نو به مې ويل چې :شمع به هم دهغې په شان په قد
او ده ،په غوښه نيمه اباده،دبيضوي او روښانه مخ ،ګ و خو لنډو
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وېښتانو،جګې پوزې ،او دو سترګو او سپين ته مايل غنمي رنګ
لرونکې به وي.
کله چې به يې په خبروکې لنډه سکته کوله ،په څو خبرو پسې به يې
هيله ورکوونکې موسکا وکړه نو له ځانسره به مې ويل چې مکمله د
حنا فوټوسټيو ده.
هره ورځ به مې ددې ليدو لپاره په زړه کې نوې هيلې پيدا
کېدي،خوله خپل فکر او اند سره مخالف به دا کار راته زمو په
پښتنه ټولنه کې ناشونى ښکاره شو ،شايد دهغې مينه به دومره
پياوړې وه چې کله کله به مې په خپله پښتونولۍ پښېمانه شوم،ويل
به مې کاش چې تاجک،ازبک ،هزاره اوياهم دکوم بل قوم واى ،لکه
دپښتنوپشان دومره اګر مګر خوبه پکې نه و.
خوپه هغه متل مې باور راغى چې وايي :غر په غر نه ورځي خو انسان
په انسان ورځي،نه پوهېږم څنګه قسمت دخپلې انګېرنې په خالف
دهغې ترڅنګه په ناڅاپي توګه وربرابر کړم،يوه ورځ مې و غوښتل
چې ويې ګورم خو بيا هم دبهانې مخه نه را معلومېده ناڅاپه يو چا
ددوى په کلي کې مېلمه کړم او هغه کور چې زه پکې مېلمه وم ددوى
له کورسره بېخي څنګ په څنګ و اوبله ترټولو ښه خبره دا چې دوى
او هغوى سره راشه درشه هم لرله.
مخکې له دې چې هلته و ړ شم له شمعې سره مې اړيکه ونيوله او له
خپل تګ څخه مې هلته خبره کړه،کله چې مې د ورتللو ورته وويل
دومره خوشحاله شوه چې دايې هېر کړل چې مو په يوه سرسخته
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پښتنه ټولنه کې ژوند کوو ،هغه ټولنه چې دودونه او رسمونه پکې
تر بل هر نظام زيا حاکم دي ،زمو اړيکه يواځې زما او هغې ترمنځ
محدوده نه وه ،دهغې دکورنۍ څوتنه پوهېدل چې هغه له ماسره
دفون پرليکه تماي لري ،خوبي هم د پښتنو ټولنې او ځينو عنعناتو
لخوا د دل او ټکول کېدو له وېرې مو ذهنونه خالي نه وو.
دا لومړئ دفه وه چې زه شمع له نږدې ګورم او هغه هم دبل چاپه کور
کې،کله چې هلته ورسېدم په يوه نسبتاً ټيټه خونه کې کېناستم خو
داخونه د نورو په پرتله يخه او روښانه وه چاى مو سکه له کوربه سره
مې خبرې کولې ،چې يو وخت کوربه دڅه کار لپاره له خونې
وو ،ماهم ځان له مبايل سره مصروف کړ،بوخت وم چې په ښ ينه
غږ مې د سالم اواز واوريده،همداچې سر مې پورته کړ ګومر چې يوه
پېغلوټې مې مخ کې و ړه ده ،روغبړ مو سره وکړ دنجلۍ خبر او په
شونډو خوره موسکاه داسى را معلوميده لکه سره اشنا چې يو خو
مې هم نه وه پېنندلې.
داخومې حتى په ذهن کې هم ته راتلل چې دادې شمع وي ځکه شمعې
ته په زهن کې زما دان ورګرۍ،نقاشي او تصوراتو مخالفه وه.
نجلۍ لنډه منډلې او په غوښو ښه اباده وه،ډک ګرد مخ،په نسبي
ډول ټيټه ،لنډه او چيته پوزه،رنګړي او لنډ وېښتان،نورو عادي
نجونوته نسبتاً واړه سونه،کنده لرونکې پراخه زنه ،ګرد مناسا
ګلداره کالي او يو کوچنۍ پړونۍ يې په سر و،د نجلۍ ټيپ اوټاپ
،انداز او دقوارې جوړښت يوې هزارګۍ پېغلې ته ورته و،په سرکې
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خومې فکر وکړ چې دا خلک شايد له هزاره ګانوسره کومه اړيکه
ولري نو دانجلۍ به هم دهماغو هزاره ګانو څخه وي ،خوبيا مې
وويل چې هرڅوک وي نو ماڅه پېنني چې دومره کلکه ستړمشي يې
راسره وکړه،دحال احوال پوښتنه يې هم په تکرار ډول وکړه او په
پښتني دود برابر ښه راغالست يې راته وويل.
فکر واخستم،سره له دې چې نجلۍ دروازه او دهلېز دواړه څارل
خبرې يې راسره وغزولې،خو ما بيا هم ددې دپېنندلو څرک
لګاوه،مګر په ټولو هڅو او فکر کولوسره بيا هم په دې بريالى نشوم
چې مخې ته مې و ړه هزاره نجلۍ وپېننم،زړه نازړه مې دخبرو
ځوابونه ورکول په زغرده ځکه نشوم غږېدلى چې نجلۍ مې نه
پېنندله اوپه همدې انتظار کې وم چې اوي خداى شمعه راولي
ترڅو هغه هم وګورم او ددې نجلۍ په هکله هم معلوما
راکړي،شمع نه رامعلومېده ،نجلۍ غوښتل نورې خبرې هم وکړي
خو وخت او حا تو اجازه نه ورکوله ،هغې زما په مخ کې دمتردد
کېدو اوشک توري لوستلي و اوهغه ځواب چې زه يې په لټه کې وم
دې نجلۍ له خداى پامانۍ او دروازې څخه دوتلو په وخت کې له
خو ې موسکا سره غبرګ راکړ او ويې ويل چې زه شمعه يم!! نوره
ووتله.
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رنګين دسترخوان
دوهمه روژه وه،مرکز کابـل تـه پـه وبيفـه راغلم،کـه پټـه يـې نکـړم پـه
وبيفــه راتلــل مــې هــېڅ نــه خوښــېږي،ځکه داســې يــم لکــه لــه پښــو او
سونو چې تړل شوى يم،دم ساعت بـه راپسـې ديـوه زنـګ سـر اودبـل
اخر وو،څلـور مبايلـه راسـره وو،هلـه دنـن ورځـې دليدنولېسـت برابـر
کړه،هله دوه نوي ايميلونـه را اسـتول شـوي دلوسـتلولپاره يـې پرېـو
کړه،هله داوکړه اوهله هغه وکړه.
نــور نــو داســې شــوى وم لکــه پــه قف ـ

کــې بنــده مارغــه،چې زړه يــې

غــواړي پــرواز وکــړي پــه يــوه شــېبه کــې لــه ډېــرو بــاغونو ،ونــو او
ســردروديدنونه وکــړي،او نــور داســار لــه ژوندڅخــه ازادي تر ســه
کړي،خوزه هم په دې ارمان نندې وو چې مړ شم.
نـــه پـــوهېږم بلـــه ورځ مـــې خـــداى پـــاک دمـــور دعاقبولـــه کړېـــوه کـــه
څنګه،يوه ورځ روژه ماتي ته څلوېښت دقيقې پـاتې وې چـې لـه دفتـر
نه ووتم،له پن و ورځـو راهيسـې چـې راغلـى وم پـه لـومړي ځـل خپـل
کورته تللم،اونننـۍروزه مـې دګرانـې مـور او دکـورنۍ د نورورغړيـو
ترڅنــګ پــه يــوه دســترخوان پــه ګــډه ماتــه کړم،نــندې څلــو ري تــه
ووتم،لـــه يـــوه ټکســـي چلـــوونکي ســـره مـــې تـــر ميونـــدجادې خبـــره
وکړه،ماښ م نندې و،ښارکې هـم بيروبـار کـم وو ،ځکـه هرچاغوښـتل
ځانونـــــه کورتـــــه ورســـــوي اوروژه مـــــاتى دخپلـــــو بچيـــــانو ســـــره
وکړي،مادکور لپاره يوڅه سودا هم راونيوله ،نور نو لـه ښـ ره دوتلـو
په درشل کـې شـوم ،دومـره خوشـحاله وم ،چـې هسـې مـې لـه ځانسـره
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خنـــدل ،خوکورتـــه درســـېدو تلوســـه هـــم ترهرڅـــه زياتـــه وه،درنـــو
لوستونکيو په ژوندکې له مور سره په يوه کاسـه ډوډۍ دومـره خونـد
راکوي لکه په دې نړۍ چې جنت کې ناست يم.
نور نو کورته ره بيخي کمه پـاتې وه چـې پـه دوه کوچنيوهلکـانومې
سترګې ولګېدې ،دواړوخړې او خېرنې خلتې په او ه راځړولـې وې،
زه ورنه په تېرېـدو کـې وم چـې ديـوه هلـک خبـرې مـې قدمونـه سسـت
کړل،هغه دې بل ملګري ته مخ راواړو،ورته يـې وويـل راځـه،ياره نـن
خو يو هوټل کې ښه لوکسه ډوډۍ وخورو،داډېروخت مـې داسـې څـه
ندي خوړلي چې لږ مې زړه پـرې ښـه شـي،خداى دې ددې نېسـتۍ هـم
بــېخ وباســي،بل ملګــري يــې ورتــه وويــل نــه زه خــوايم چــې تېــر شــه
ورنه،راځه يوغو شين چاى به راوغواړو چې دټولې ورځې سـتړيامو
پـرې ووځـي او دمـه مـو جـوړه شـي،دده سـتړې او لـه غمـه ډکـې خبــرې
دومـــره پرېشـــانه کـــړم چـــې نـــه پـــوهېږم څنګـــه کورتـــه ورســـېدم،نور
نواذانونـــه هـــم وشـــول ،لـــوى دســـترخوان لـــه راز راز خوراکونـــو ډک
وو،خولـــه مانـــه دمـــور څنـــګ تـــه ورتـــګ او خوشـــحالي هـــم هېـــره
شوه،مورمې راته وويل :په تاڅه شوي جوړ راتـه نـه ښـکاري،نن لکـه
چې ډېر تږى شوى يې؟
ماتــــه بيــــادواړه هلکــــان ســــترګوته ودرېدل،اوښــــکې مــــې روانــــې
شوې،مورته مې ټوله کيسه وکړه،مورجانې مې زماسـر پـه خپـل غېـږ
کې ونيو،لـه سـترګو يـې اوښـکو رې وکـړې ،دواړوښـو ډېـر وژړل او
روژه مو په خپلو اوښکو ماته کړه.
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دنجا فرشته
سهار دفتر ته يوڅه ناوخته ورسېدم ،دشعبې مدير د ناوخته ورتګ
علت راڅخه وپوښت،د معمول پشان مې له ترافيکي ستونزو او ر
بنديو څخه ورته سر وټکواوه،خو هغه ته مې دليل ځکه قانع
کوونکى او د منلو وړ نه  ،چې اوي دې بهانې د يو دود رنګ
اخستى  ،هرڅوک ترې استفاده کوي ،خير په ي کې نيولي څو
کاغ ونه يې راکړل ،له کېناستلو سره دکاغ ونو په لوستلو
شوم،پکې ليکلي و چې زه بايد د دفتر دمشرتابه په امر په يوه
پروګرام کې د ترېنر په صفت کندهار ته و ړ شم،داچې وبيفه مې وه
او بيا د لوړو مقاماتو لخوا امر شوى و،پوهېدم که هرڅومره انکار
وکړم څوک يې نه مني ،ماهم په خالصه ټنډه دهغوى اراعت وکړ او
په موسکا سره مې ومنله.
مدير راته کړه،ب

نور ګوره مه ،د تللو چمتو والى نيسه،له

همکارانو مې خداى پاماني واخسته راغلم اراق ته د وړلو سامان
مې په بيک کې ځاى پر ځاى کړ،ماسپښين دوه بجې وې چې له
دفتره يې ټېليفون راته وکړ :ويې ويل ستا ټکو اماده دى سبا دوه
بجې وروسته له غرمې مو پرواز دى،په اراق کې کېناستم هېچاته
مې هم تللو په هکله څه ونه ويل،حتى خپلې کورنۍ ته هم ،پوهېدم
که هغوى خبر شى نه يې راسره مني ،خو زه مجبور وم او ګورته له
ناکامه روان وم،سبا  ۴۱بجې هوايي ډګر ته و ړم  ۱بجې پرواز
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وشو،کله چې کندهار ته ورسېدم زمو د دفتر د کندهار څانګه
مخکې له مخکې په جريان کې وه او زما له ورتګ نه ټول خبر
و،هوايي ډګر ته ځينې ملګري راغلل زه يې دفتر ته يوړلم،له روغبړ
او دمې جوړولو وروسته مې يوه ملګري احمد شاه ته وويل راځي
چې د بازار خواته ووځو،هغوى هم را پورته شول درې تنه سره
ړو،په بازار کې مې په دېره سرزورۍ په يوه هوټل کې د ځان لپاره
اراق په کرايه ونيو،ملګرو ټينګار کاوه چې دهغوى په کور کې بايد
پاتې شم خو ما ونه منله ځکه دا يوه ورځ يا يوه اونۍ نه وه نه مې
غوښتل د چا د او و بار شم.
ماښام مهال مې د کندهار په بازار کې قدم واهه چې مبايل ته مې
زنګ راغى،ګورم چې سلګۍ ده،ټېليفون مې اوکې کړ،فقط دومره
مې ورته وويل :زه په کندهار کې يم ،اوي ملګري راسره
دي،وروسته خپله زنګ درته وهم ،فون مې قطع کړ او جېا کې مې
واچو،سم دواره بيا زنګ راغى بيا مې قطع کړ،خو هغې بار بار
زنګونه وهل،اخر مې مبايل بند کړ ،ښايسته وخت په ښار کې
وګرځېدو،نور نو ملګرى هم بايد خپلو کورونو ته تللي واى او زه هم
اراق ته،خداى پاماني موسره وکړه،همدا چې له ملګرو بېل
شوم،فون مې خال ص کړ،له خالصېدو سره بيا د سلګۍ زنګ ورته
راغى،اوکې مې کړ،غوښتل مې په جريان يې پوهه کړم،خو هغې
ماته دا موقع کله راکوله ،په ژړا او سلګيو يې همدا يوه خبره راته
کوله ،چې ته ولې تللې ،هلته خو هره ورځ ډېر خلک مړه کېږي،تا
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ولې زه يواځې پرېښې يم،ولې رانه دومره لرې تللى يې؟هرڅه چې
مې ورته وويل زه مجبور وم چې راغلى واى ،ځکه دفتر را استولى
يم،خو چاته يې وايې،هېڅ يې نه منله ،ورته مې وويل اوي هوټل ته
راغلم اراق ته چې داخل شوم زنګ درته وهم،کله چې کېناستم زنګ
مې ورته ووهه،د خبرې وخت مې ورنکړ،ور باندې مخکې شوم،
ګوره سلګۍ ته فکر پر ځاى کړه،ما بله هېڅ ره نه لرله ،پرته له دې
چې کندهار ته راغلى واى ځکه په دفتر کې زه انتخاب شوى وم،
هغوى په دې مشورتي غونډه کړې وه نو په داسى حال کې څنګه ما
انکار کو ى شو؟هيله کوم ته بايد زما په ستونزو اومجبوريتونو
فکر وکړې.
هېڅ نه غلې کېده په يوه ساه يې همدا راته ويل زما کندهار ندى
خو

هلته خلک مړه کېږى همدا اوي را روان شه او ځان را

ورسوه ،حيران وم څه وکړم ،غوسه شوم ورته،خوهغې خپله خبره
کوله،بيا مې ورته وويل ګوره که زه داکار وکړم نو تاته خو معلومه
ده چې په دې دفتر کې مې دومره وخت نه کېږى ،که چېرې بېرته بې
له کوم دليله ورشم ،باور لرم دنده به له سه ورکړم،خو هغې ويل
هرڅه چې کېږى نن بايد ځان کابل ته را ورسوې،ته که هرڅه ووايې
ماته د منلو وړ نده.
هغې دومره ژړل چې نور يې ستونى بند او اواز يې خپ شو،تشوي
مې شو ورته له ځانسره مې ويل په دې جلۍ څه چل ونه شي،هېڅ نه
پوهېدم څه وکړم،د پرېکړې چل هم رانه هېر و،که دفتر ته راتلم د
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دفتر له قانون څخه سرغړونه وه او خپله په ډېرو سختيو سته
راغلې دنده مې له سه ورکوله او که نه راتللم سلګۍ اسمان را
غورځاوه ،له ډېر عزر اوننواتو وروسته چې پوه شوم نه يې مني
ورته ومې ويل سمه ده سبا سهار ته درځم،خو هغه په خپله خبره
هماغه شان و ړه ه ،ورته ومې ويل اوي که په موټر کې درځم نو ره
کې خطر دى او الوتکې دا وخت پرواز نه کوي،اخر مې په همدې
قناعت ورکړ،ورته ومې ويل چې اوي نو ته غلې شه،يوڅه ارامه
شوه،فون مې ورباندې قطع کړ،اوي نو له ځانسره په سوچونو کې
اخته شوم ،ځانته مې ويل دامې څه بد وکړل،اوي به دفتر کې څه
وايم،که بېرته کابل ته ځم دفتر کې به څه وايم اوکه نه ځم په دې جلۍ
څه چل ونشي د پاڼ اوپړانګ تر منڅ ايسار وم په همدې تشويشونو
کې وم چې بيا مې مبايل ته زنګ راغى،ګورم چې له کورنه دى ،
اوي يې خوند وکه دادې بله ،ښه ده ته اوي څه ووايم.
خير ده ته خو چور منګر شوم،هېڅ مې ورته ونه ويل چې چېرې يم
تنها د کورني حال مې ورڅخه وپوښتنه او رخصت مې کړ،نور نو د
شپې  ۵بجې کېدونکې وې ،له هوټل نه راووتم ،فکر مې وکړ چې
ټکو څنګه په دې ناوخته کې پيدا کړم،ذهن ته مې راغلل چې دا
هوټل وا ته به حتماً معلوما

وي ورغلم مرسته مې ورڅخه

وغوښته ،هغه راته وويل په دې وخت کې خو ټکو پلورن ۍ بندې
وي اوکه خالصې هم وي نو هغه پروازونه چې سهاروختي وي
دهغوى مسافرين پوره وي ،راسره و ړ په يو ځاى کې مو ټکو پيدا
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کړ،خوله خپل نرخ څخه يې ۱۱۱۱زره افغانۍ قېمته را باندې خر
کړ،پرواز هم سبا  ۳بجې و بياهم زه ډېر خوشحاله وم ،بېرته هوټل ته
را غلو ،له هوټلي څخه مې مننه وکړه ،هغه ته مې خپل عزر وړاندې
کړ ،اراق مې بېرته ورته تسليم کړ،تنها د يوې شپې کرايه مې
ورکړه.
دشپې به هره شېبه سلګۍ زنګونه راته وهل او زما پوښتنه به يې
کوله هغه په ما ډارېده چې څوک مې مړ نکړي،سبا بېرته دفتر ته را
ورسېدم ټول همکاران راته حيران ول،هريوه به رانه پوښتنه
کوله،خو ما ورته ويل هسې يوه ستونزه راته پيدا شوه،لنډه دا چې
ردي

راته وويل له همدې شېبې ستا دنده په دې دفتر کې پايته

ورسېده ،ماهم له مننې کولو پرته بله کومه خبره نه لرله ،بيک مې
غاړه کې واچاوه او را ووتم،اراق ته راغلم ،ډېر خفه ناست وم،
دشپې مې هم ډوډۍ نه وه خوړلې،سهار هم او غرمې ته مې بياهم له
دېره غمه زړه ته نه کېده ،يو عالم خفګانونه مې ملګري شول،ښه
اوي به څه کوم کورنۍ ته به څه وايم،که هغوى رانه دليل وپوښتني
کومه بهانه ورته وکړم،که ورته ووايم چې د سلګۍ لپاره راغلم ،نو
له وهلو به مې ځغلول ډېر کړي ،راته وايي به چې ته اوي دهغې
جلۍ لپاره دومره لويه قرباني ورکوي،خو داچې مدير مې يوڅه
خپلوان و،ماښام يې کورته ورغلم،خپل حالت مې ورته ډېر خراب
څرګند کړ ورته ومې ويل چې زه خو تنها خداى او تاته ايره لرم نور
هېڅ هم نشته ،هرڅنګه چې وي ماته دنده پيدا کړه ،هغه د ځينو خبره
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واسطه هم ښه وى،درې ورځې بېکاره ګرځېدو وروسته مې مدير
مشرانو ته په کوم ډول قناعت ورکړى و او بيا په خپله دنده په هماغه
دفتر کې وګمارل شوم.
کله چې له کندهار نه را ورسېدم سلګۍ ته مې له هوايي ډګر نه زنګ
وواهه چې زه اوي په کابل کې يم،هغه ډېره خوشحاله شوه،راته ويې
ويل که يوه ورځ نور نه وې راغلى ياخو درپسې مړه کېدم او ياهم
درپسې درتللم،ما ورته ويل ولې ته لېونۍ شوې يې؟ايا په دې دنيا
کې يواځې زه مور زېږولى يم ايا دا نور خلک چېرته سېالب راوړي
چې ته دومره لېونتوب کوې،هغې را غبرګه کړه صابره ! ته چې
هرڅه راته وايې ويې وايه ته حق لرې خو زه بغير له تا وخت نه شم
تېرولى،ته زما مرګ،ژوند،غم ،خفګان ،خوښي،مينه محبت
اوهرڅه يې نه شم زغملى چې رانه لږ هم لرې اوسى،له زړه يې درته
وايم تاسره ډېره مينه لرم،زه په هېڅ صور تا نشم هېرو ى.
زه اوي دومره دهغې په ژوند،رنګ او وينه کې دومره ور ګډ شوى
يم چې که له خپل اراق او دفتر څخه هم ډېر کم لرې اوسم ،هماغه
لحظه راته فون کوى او وايي چې چېرې يې،که زه بل ځاى کې يم او
دېته ووايم چې اراق کې يم نو سمدستي راته وايي چې دروغ
وايې،زه حيران شم چې دانو څه خبره ده چې زه په اراق کې نه يم،هغه
خو له ما څو کيلو مېټره لرې ده نو بيا څنګه داهرڅه امکان لري،مګر
رښتيا هم چې زړه په زړه اينه وي،سلګۍ ما دخپل زړه په هنداره کې
کنټرول کوي او څاري مې.
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که رښتيا خبره وکړم اوي له سلګۍ څخه بېلتون او هغه هېرول ماته
هم د سرو لمبو له من ه د اوسپنې را اخستل دي،ځکه چې زما
دمينې هغه ل

چنده زياته مينه راکوي او له هغې سره مينه کول زما

په ژوند کې د مثبت بدلون باع شوه ،هغې زه له ډېرو لويو ستونزو
را ووېستم ،سلګۍ ماته خداى پاک د انسان په جامه کې يوه د
نجا فرشته راکړه،يو وخت ما دځينو مجبوريتونو له امله ډېرې
غلطې پرېکړې وکړې،خوهمدا سلګۍ وه چې ماته يې د يوې
صادقې مشاورې پشان مشورې راکړې،هغې زما ي نيوى وکړ او
د ابدي هالکت کندې نه يې وژغولم کومه چې ما په لوى ي ځان
ور غورځاوه،هغې به ماته ويل ما ستا له دې دردونو ډک ژوند څخه
ډېر څه ياد کړي دي،زه ستا د ژوند له تجروبو څخه د يوه ښوون ي
په شکل استفاده کوم ،نو هيله کوم زما پرمخ لکه د يوه بالم،پالر يا
ورور پشان د زده کړو دغه دروازه د تل لپاره مه تړه،پرېږده چې زه
پکې ډېر څه ياد کړم او د عبر او پند اخستو لپاره يې له نورو سره
شريک کړم،هغه په ډېر کم وخت کې زما له ټولې کورنۍ سره داسې
بلده شوه لکه د همدې کور غړې چې وي،خو څوڅوځله په دې خارر
چې دا انجلۍ ما هېر اوخپلې زنده ګۍ،درسونو او کورنۍ اړيکو
پاللو ته توجه وکړي،بدې خبرې مې ورته کوم،غوسه او جنګ مې
ورسره وکړ،زما هرې خو ې او ترخې خبرې ته ددې ځواب له
خوندورې موسکا سره وي ،بيا هم دا راته وايي زه پوهېږم ته دڅه
لپاره دا کارونه کوې،خو يوه خبره مې په خالصو غو ونو واوره ،ته
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اوي زما دنيا او اخر يې،ته زما په کالبو کې يو سپېڅلى رو
يې  ،نو هڅه مه کوه چې رو له تنه جدا کړې،کله چې رو په وجود
کې نه وي بيا خلک ورته مړ وايي او مړ په دنيا کې نه شي اوسېداى
،داچې زما نوم نور د ژونديو له کتاره وباسې دا مه خوښوه د تېر
پشان دا يوه خبره بيا هم درته کوم چې :
ستا او زما منځ کې جدايي ګرانه خبره ده.
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ګوانتنامو
دسهار تر لمان ه وروسته مې  ۵مياشتنۍ ولوله چې ما به ورته
پيشو ويلې،په غېږ کې وه په تازه کرل شويو ونو ګرځېدم ،ولولې
راته لکه د نوې په خبرو راغلې ښارو لوظ ما کړى و،په پسته او
نازکه ژبه يې راته دخپل معصوم زړه خبرې له ميده ميده خندا سره
ګډې کولې.
زه هم ډېر ورته خوشحاله وم،رښتياهم چې ماشومان ګلونه وي،له
حوېلۍ څخه مې د نورو ماشومانو شور ماشور هم اورېده ،دپسرلي
ښکلى موسم د سهار نسيم،زما د پيشو وړې خبرې او خوشګوارې
فضا ډېر کيف کاوه ،ناڅاپه مې د غو ونو تر پردو د ډېرو دندو
موټرو اوازونه راغلل ،زړه مې بده ګواهي راکړه،همدا سې د کور
شاته د مېلمنو خونې (حجرې) په لور ورغلم،زمو د مېلمنو ځاى له
کوره بېرون و،ګورم چې کشر ورور مې د څوتنو بهرنيو عسکرو په
منځ کې و ړ دى،ورچټک شوم دوى ورڅخه زما پوښتنه کوله،خو
فريد ځکه ورته غلى و چې نه پوهېده دوى ولې زما په اړه پوښتنې
کوي،فريد ورڅخه شاو خوا و ړو عسکروته حيران حيران کتل
چې زه ور ورسېدم،پوښتنه مې ترې وکړه،څه خبره ده او دوى څه
غواړي؟
فريد په سترګو کې راته وويل چې ته له دې ځايه و ړ شه،خو دهغه
الوتي رنګ او زما په اړه خفګان يې دا اجازه رانکړه چې دى د دې
ځناورو په منځ کې تنها پرېږدم ،پدې وخت کې يوه لوړ عسکر چې
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توره تفنګچه يې له زنګانه سره ځړېدله او يو لنډ دده د دريشي په
رنګ ټوپ کې په سونوکې نيولى و،په فريدپه انګليسي ژبه بړچ
وهل :زه تاته وايم چېرته دى ستا مشر ورور؟
نوره نو هېڅ حوصله راپاتې نشوه،ور غږ مې کړ،دايم ستاسو په منځ
کې ،ووايۍ زه ستاسو لپاره څه کولى شم؟
له دې سره فريد په ډاګ پاتې شو،ټول عسکر له مارا تاو شول،ښکته
پورته يې راته کتل ددوى له من ه يو چې زما يو عک

ورسره

و،ماته را نږدې شو،يوځل يې ماته وکتل او بيا په ي کې عک
،اوي زما او د عک

تر منڅ دومره فرق و چې په عک

ته

کې مې يره

او برېت نه ول او اوي مې يره او برېت ول،بې له څه ويلو يې يو ډول
سپين مساله يي ولچک راواچول،هغه داسى دي څومره چې سونه
خوځوې هغومره سره ورځي او تنګېږي،ددې حا تو په ليدو زما په
غېږ کې کوچنۍ ولولې چيغې کړې،هغه فريد راڅخه واخسته او
امريکايانو ته يې عزرونه پيل کړل،خو هغوى چېرته په سينه کې
زړونه لرل ،سونه يې تر شا راوتړل  ،سرته يې يوه توره خلته را
واچوله،په يوه لحظه کې يو شور او چيغې جوړې شوې،هېچا کې
مجال د څه ويلو يا حرکت نه و،روان يې کړم،څوقدمه يې
بوتلم،بيايې ودرولم،کڅوړه يې له سره راته لرې کړه،راته ويې ويل
که په کور کې چاسره ګورې او يا څه ويل لرې نو درې دقيقې وخت
لرې،بيا شايد دلته رانشې.
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له مانه خو هرڅه هېر ول،خو ورته ومې ويل :هو غواړم له موسره مې
خبرې وکړم ،د کور څلور ررفه ددوى عسکر و ړ ول،پوهېدل چې يو
خوا هم نشم تلالى،اجازه يې راکړه،لومړى ځل و چې د يوه لوى
مجرم په شکل په تړلو سونو د خپلې کورنۍ د غړيو په وړاندې مې
په داسې حال کې دهغوى خواته سست قدمونه واخستل چې ټولو
راته ژړل او د اوښکو سېالبونو يې په مخونو رې جوړې کړې
وې،ګورم ددوى ترمنځ مې مور په ډېر بد حالت کې پرته ده،هرڅومره
چې مې زړه کلک کړ،په غاښونو مې زور راوست خو خپله ژړا مې
کنټرول نکړاى شوه،په چيغو مې وژړل،ډېر کوش

مې وکړ چې له

مورنه مې سونه تاو کړم خو بالمانو دومره مضبو را تړلي ول چې
خوځېدل هم نه،خو مور مې په هماغه حالت کې راپورته شوه او په
زړه پورې يې ونيولم،زمو په کور کې تنها زما دکورنۍ غړي
ول،نور هېچاته هم د ننوتو اجازه نه ورکول کېده ،هېڅوک هم نه ول
چې زما مور او کورنۍ ته يې تسلي ورکړې واى،مور مې چې خوله
يې زما په مخ ايښې وه ،راته وويل زويه! تا داسې کومه ګناه کړې
چې دوى دى په دومره بې رحمۍ رانه بېلوي،اى زويه! ستاخوبه چې
چا په سترګو همداسې ي هم کېښود نو ويل به دې چې زړه وې
چوي لرې کړه ي دې اويا چې به کوم ماشوم ستا ي ونيو نو ورته
ويل به دې چې زړه مې تنګېږي ي مې مه نيسه،نن خو ستا سونه
دومره کلک تړل شوي چې حتى خوځولى يې هم نشې،دوى تا چېرته
وړى او ولې ووايه تا څه کړي؟
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اوفف څومره لوى دروغ مې ورته وويل:نه مورې ما هېڅ ندي
کړي،ته زما خبرې ته غو شه چې سمه دې پوهه کړم،هغه داسې ده
چې ما له دوى سره دنده اخستي او هرکله چې دوى نوى شخ

له

ځانسره ګماري ډېر اعتماد نشي ورباندې کولى،په همدې اساي
دوى د خپل ځان له وېرې داسې کوي او زه به ډېر ژر بېرته راشم،خو
هغې چېرته دا منله،کوش

يې کاوه چې زما سونه پرانيزي ،هېڅ

وي يې ونه رسېد،ژړا ،خبرې اوهرڅه رانه وهم اخستي و،خوکله
چې مې مور زما په ي کې بندو ولچکو خوله لګوله ،له زړه مې
يودم اواز را وو اوباور دى که دا چيغه مې نه واى کړې نو همدا به
مې د ژوند وروستى يانيه وه،زړه به مې چاودلى و،نور هېڅ پوه نه
شوم چې څه وشول.
يو وخت مې سترګې و غړولې هرڅه توره تياره ښکارېدل،نه مې د
چا اواز اورېده،نه مې څوک ليدل اونه هوا چلېده،داسې احساي
مې کاوه لکه د شيشو په کوټه کې چې بند اوسم،ځانسره مې فکر
کاوه دا به کوم ځاى وي،ايا زه به يې په کومه ګناه دلته راوستى
يم؟بيا مې مور راپه زړه شوه،اوي نو د ژړا لپاره راته ښه زمينه
برابره وه ،په نهيلى حالت مې له ځانسره ښه ډېر وژړل،دومره مې
وژړل چې نور هرڅه په سلګيو بدل شول،يو وخت مې د چا دپښو
ترپا واورېده ،اواز ورو ورو را نږدې کېده،ددروازې د قلپک اواز
مې هم واورېد،يو وخت مې د چا سونه ح

کړل،کڅوړه مې له

سرنه لرې شوه ،داچې يو دم مې رڼا وليده هېڅ مې سترګو کار نه

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

کاوه ،سونه مې هماغسې تړلي ول،مخکې و ړې سرې
امريکايۍ نجلۍ راته په انګليسي وويل :د ګونتنامو زندان ته ښه
راغلې،ددې له خولې د ګوانتنامو د کلمې په اورېدلو سره
وترهېدم،هغې امريکايۍ ډېرې خبرې وکړې خوزه ورته غلى وم،اخر
مې ورنه پوښتنه وکړه،کېداى شي راته ووايې چې زه مو په څه ګناه
دلته راوستى يم؟ايا تاسو خو غلط شوي نه ياست،داد غلطېدو
خبره مې ځکه وکړه چې تاسوډېرو خت په افغانستان کې په غلطو
راپورنو تکيه کوى،ګنګار او بې ګناه ته نه ګورئ مقصد يې تر
ګوانتنامو را رسوئ،هغې خپل ښي ي زما تر زنې ندې کړ،
زنګون کېشت راته کېناسته،خوله يې زما خولې ته دومره را نږدې
کړه چې نږدې وراسره ټچ شي،ځان مې اماده کړ چې په دې سترګو
يې ړې ور تو کړم خو له دې مخکې چې زه داکار وکړم يوه ډېره درنه
سپېړه مې په مخ ولګېده،چې له مخ او سترګو يې راته سپرغۍ
والوځولې ،له دې سره مې خېز کړل او په خپل بستر کې کېناستم.
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دوهم نفر
داصلي نفر له تللو وروسته يې بل داسې يوه اعتمادي شخ

ته

وسپارلم چې هره شېبه يې ورسره د اړيکې نيولو او زما ښه او
بد،روغ او ناروغ احوال اخستلو امکان و.
دايې هم ورباندې جبري کړې وه چې په هېڅ صور بايد ورڅخه
دخوابدۍ او هېڅ شي د کمښت احساي ونکړم ،حتى تر دې چې که
اړتيا پېښه شي نو ځان بايد په ستونزه کې ښکېل کړي خو ترما
دستونزې د رارسېدو پښې ورلنډې کړي.
دوهم نفر هم خپل ورته سپارل شوى ماموريت په پوره
لېوالتيا،ريښتينولۍ اوصداقت سره ترسره کاوه او وخت پر وخت
به يې زما د روغ ناروغ او اړتي و پوښتنه کوله،ان داچې ډېر وخت به
مې له دغه شخ

څخه هم د اصلي يا اول نفر کړنې اوکردارونه ليدل

چې ترسره کول به يې ډېر وخت خوبه مې چې فکر پرځاى نه و نو
دامې هم نه شواى منلى چې دى دې واقعاً بل يا دوهم نفر وي
نوموړى راته پوخ او تجربه کار مقلد ښکاره شو ،خوماته ځکه په زړه
پورې وه چې دده په شتون کې مې د لومړي يا اصلي نفر د کمښت
احساي په رښتياهم نه کاوه.
داچې ماهم ځينې پوليسي ناولونه لوستي نو له هماغو څخه په څه
مؤاخ ې به مې کله ناکله ورته د سپارل شوي شخ

ايډيالوژي،فن

او مهار څارنه کوله ،غوښتل مې ځانته معلومه کړم چې هسې نه
نومړى له خپل مسؤوليت څخه سوء استفاده وکړي اويا هم راته
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کومه ځواکمنه او ورڅخه نه خالصېدونکې لومه ونه غوړوي چې بيا
به ورڅخه دخالصون لپ ره نه له چا مرسته غوښتلى شم اونه به پخپله
ورته کومه ر موند ى شم.
ځينې وخت به مې ورڅخه بعضې پوښتنې چې پوهېدم په فکر کې
ډېر ځاى نه ورکوي اوسر ورباندې نه خو وي نو په تکرار ډول به مې
ورڅخه کولې خو دهغه په ځواب کې به له تېرو ياپخوانيو ځوابونو
سره توپير نه راته او هماغه پخوانۍ خبرې به يې کولې،بيابه مې له
ځ نه سره وويل چې هلکه ته هم له فيالنو سره ټانټې زويې،داشخ
هم ترتا کم ندى،دذهن مېوري يې ډېره قوي ده،بي به مې وويل هلکه
ته هم ښه لېونى يې که دا چېرې دومره وړ او په خپل کار کې بريالى نه
واى نو بيا خو اصلي يا اول نفر هم باور نه ورباندې کاوه اونه يې هم
دومره لوى مسؤوليت او دروند بار نه ورپه غاړه کاوه ،حتماً يې له
دې مخکې هم ازمويلى دى او تر ازموينې وروسته يې بريالى راوتى
ځکه يې زه هم ور له غاړې کړم.
يوه ورځ په خونه کې دخوب پر پلمه مالست او خبرې يې راسره
کولې،دخبرو په منځ کې يې سکو اختيار کړ،فکر مې وکړ په څه
شي سوچ کوي ،بيامې ويل شايد بل څه ذهن ته ورغلي وي خو دې
سکو غزونه وکړه او وخت او د شو،بې اختياره مې ورباندې
اوازونه وکړل،بيا يې هم ځواب رانکړ وارخطا شوم ويل مې هسې نه
دماغي يا دزړه حمله ورباندې نه وي راغلې،خوژر مې خپل فکر ته
بدلون ورکړ او زياته مې کړه  :که داسې واى نو مخکې له پېښې
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خويې راته له صحته شکايت کاوه،نه نه داسې کومه خبره نشته
،تشوي

مې ورو ورو زياتيده اخر سکو له يانيو دقيقوته ورسېد

نور مې نو بايد څه کړي واى يامې چاته خبر ورکړى واى اويامې
پخپله کوم قدم پورته کړى واى،خوڅنګه به مې څوک له دې
ماجراڅخه خبر کړي واى،امکان يې هم نه،داوسېدو ځاى يې هم نه
وو رامعلوم.
ماهمدا فکرونه له ځانسره تبادله کول چې له تخته خندا سره يې له
خولې اواز راوو  :خبرې کوه اورمه يې!!
ژر مې ورڅخه وپوښتل څه درباندې شوي اي ستا صحت خو ښه
دى؟ مسلسل يې خندل او زما دپوښتنو ځوابونه يې راکول حيران
وم چې ولې داسې کوي،اخر مې ورته وويل داچې کوم څه درپېښ
شوي هم نه دي،بله ستونزه هم نشته نوبيا دې ولې داسې کار وکړ؟
راغبرګه يې کړه  :کله کله به اول نفر ستاپه هکله راته ويل چې ډېر
محتا او زيرک يې کله کله ډېر ژر احساساتي کېږي اوکله کله له
عمل څخه مخکې عک

العمل ښيي ،ژوند دې له ډېرو ترخو ډک

دى هېڅ دې پر شونډو خندا نه راځي،نو کله چې تا راسره خبرې
کولې ومې ويل چې يومعلوما درباندې وکړم ترڅو ځانته معلومه
کړم چې اول نفر څومره ريښتيا ويلى او ايا ته په رښتيا هم همداسې
يې اوکنه ،بل داچې خندا خو د ژوند مالګه ده نوبايد ځانته معلومه
کړم چې ته خاندې نه اوکه دخندا چل نه درځي.
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له ځانسره مې وويل چې ددې شخ

په هکله زما انګېرنه او فکر

غلط نه و بلکې ما ډېر پرځاى فکر کړى دى دا خو دومره حساي دى
چې تر مايې هم اړولې ده ورته ومې ويل:
خو ستا داکار زما هېڅ خو

نشو،بيا يې وخندل او ځواب يې راکړ:

زه پوهېدمه چې ته به خفه شې او داکار به دې بد راشي خو دامالپ ره
ډېره اړينه وه چې زه بايد په هغه څه چې په ماپورې اړه نلري اوته هم
نه غواړي راته ويې وايي خو زه بايد دخپل هنر په مرسته ورباندې
پوه شوم او اوي مې ځانته معلومه کړه چې رښتياهم څه چې اول نفر
ويلي سل په سلوک کې سم دي خو ګوره بې مالګې ژوند هېڅکله ښه
نه تېرېږي اوزما خوهېڅ نه خوښېږي.
دغه شخ

ته زما ورسپارل اوله ماڅخه د يوه ماشوم پشان ساتنه

اوپاملرنه کول د سازمان له قانون سره په ټکر کې و او دا يو شخصي
عمل و چې لومړي نفر زه دوهم ته وسپارلم او همدا مل و چې
ددوهم نفر اړيکې ډېرې ژر زماپه سر له سازمان سره کړکېچنې شوې
ان تر دې چې خپله دنده يې هم له سه ورکړه اوهغه ځاى چې ده پکې
د زده کړو بېړۍ چلوله له هغه ځاى څخه هم بند کړاى شو او تر يوې
لويې مودې تر سخت جاسوسي څارنې او تعقيا ندې ونيول
شو،ډېر بد رد ورته وويل شول حتى تر دې چې په سازمان کې هرډول
حقوق ورڅخه واخستل شول او لکه د يوه بندي پشان چلند به اوي
له ده سره هم کېده.
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کله چې زه په دې کار خبر شوم ډېر ورلپاره خواشينى شوم له ځانسره
مې وويل  :داهرڅه زما په وجه وشول که چېرې يې زه ده ته نه وم
ورسپارلى اوده خپله دنده دومره په صداقت سره سرته نه رسولى نو
نن به ورباندې دا ورځ نه راتلله،په دې هرڅه کې مې ځان ډېر پړ او
مالمت ګاڼه،هڅه مې کوله چې په يوه چل له اول نفر سره اړيکه
ونيسم خو هېڅ نه شوم بريالى کېداى،با خره زه هم د سازمان تور
لېست کې شامل شوم او دوهم نفر هم په همدې جريان کې دريم نفر
هم من ته راغى چې دلومړي نفر،دوهم نفر او زما ترمنځ خبرې به يې
سره تبادله کولې اوداکوش

مو هم بايد ډېر کړى واى چې څوک

اګاه هم نشي چې اوي مو خپله په يوه سازمان بدليدونکي و.
همداسې وختونه تېرېدل،لوړې ژورې مو په ژوند کې تلې او راتلې
يوه ورځ بايد د يوه اړين کار لپاره له هېواد بهر تللى واى اوداچې زه
يو نړيوال پولي

وم اوبيامې په يوه څارګره شبکه کې کار کاوه نو زه

په تللو هېڅ ځاى ته بنديز نه مګر هرځاى څار کېداى شوم ،دريم نفر
مې په جريان کې کړ ترڅو دوهم او اول نفر خبر کړي،خو دريم نفر د
لومړي نفر دخبرولو ذمه واري وکړه مګر ددوهم نفر له خبرولو څخه
يې بخښنه وغوښته ويل يې چې ان کورنۍ اړيکې يې خړې پړې
شوې دي ،خير تصادفي مې له دوهم نفرسره خبرې وشوې اوله په
لنډو لنډوکې مې له هېواد بهر له خپل سفر څخه خبر او ټول جزيا
مې ورسره شريک کړل،په سرکې خويې هېڅ مشوره نه راکوله چې
تللى واى خو قناعت مې ورکړ چې که و ړ نشم نو دابه زمو دټولو
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په ژوند بده اغېزه وکړي،دامې هم ورته وويل چې د روانې اوونۍ په
او دوکې بايد له ماسره د اړيکې نيولو هڅه هم ونکړي هسې نه
کومه بله خبره ورڅخه جوړه شي خکه اوي څارګره شبکه دېره
پرمختللې ده کله چې راستون شم هرڅه پخپله وايم اوټوله پايله يې
له تاسو سره شريکوم.
داونۍ وروستۍ ورځ وه چې هېواد ته راستون شوم خپل ځاى نه
وم رارسېدلى چې په يوه نا اشنا شمېره راته زنګ ووهل شو شمېره
مې اوکې کړه چې فون مې غو ته پورته کړ،مقابل لورى مى دوهم
نفر و ،ژر مې ورته وويل زه درته فون کوم.
په بله شمېره مې زنګ ورته وواهه تر سالم او روغبړ وروسته مې د
ټولې اونۍ اوخپل سفر په هکله معلوما ورکړل،نه زما اونه ددوهم
نفر لپاره خوشحالوونکي ول خو څه موکړي واى هېڅ چاره مو
نلرله،زه ترهغوى ځکه ډېر خواشينى وم چې هرڅه په ما تېر شول
نندې  ۴۸دقيقې خبرې مو په فون وکړې دخداي پامانۍ په وخت کې
مې هېڅ فکر نه و،څه يې وويل چې بې اختياره خندا پرې راغله اوښه
مې وخندل،دوهم نفر هم په لوړ اواز وخندل او زياته يې کړه ب

ب

همدا مې غوښتل چې ودې خندوم ته خو په رښتياهم نه خاندې،او
اوي بايد زما شر راکړې چې درنه ومې ګاټه ځکه ماتاته ويلى ول
چې پرته له خندا ژوند ناشونى دى اوتابه هرو مرو زه خندوم دادى
اوي مې وخندولې،ماوويل سمه ده زه يې منم اوله همدې سره زمو
ماموريت اوڅارنه هم پايته ورسېده.
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سپين ي
د ګرمۍ له زوره مې د ګرېوان ټولې ت ۍ خالصې کړې وې،په دېره
کې درانه سيوري ته تنها ناست وم،يوډول اواز مې ترغو ه شو لکه
څوک چې په اوبوکې ي وهي،يوه شېبه مې سکو

غوره کړ،بيا

اواز پورته شو،له دېرې سره څنګ په څنګ له سيند څخه رابېله
شوې وياله له شنو اوبو ډکه بهيده ،د ونې شاته د شړو يوغو او ګڼ
بوټى و ړو سرمې ورهسک کړ ،څه راته ښکاره نه شول،ورپورته
شوم خو ژر بېرته کېناستم،لږه شېبه غلى وم خو ځان رانه حرکت وکړ
يوڅه بيا څک شوم نور نو هغې هم لوى دېګى چې بېخ يې نغري تور
کړى و او لويه ګېډه يې لرله سرته پورته کړ ،په دې وخت کې يې ازاد
لستونى ان تر تخرګه ور ورسېده او سپين ي کې يې شنه رګونه
لکه په نوې جوړه شوې ودانۍ کې غزېدلى دبرېښنا تارونه ډېر په
زړه پورې ښکاره شول.
نجلۍ په خپله مخه و ړه،له ماهم ګرمي هېره شوه يواځې ددې
سپين مړوند،څنګل او مو روښانه تصوير مې داسې په ذهن او زړه
کې پاتې شو لکه استاد چې کوم دري د وهلو په زور په شاګرد ياد
کړي او هېڅ يې له ياده نه وځي.
ژېړى مازيګرى شوخو ګرمي هماغسې په زور کې وه له دېرې د کور
په لوري وخوځېدم،له سړکه چې واوښتم مخامخ په پراخه توره او
سپينه کيږدۍ( خېمه ) مې سترګې ولګېدې،پوه شوم چې کوچيانو
کډه اړولې ده ددې حالت په ليدو بيا هغه سپين سې پلونډه نجلۍ
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راياده شوه ،له کېږدۍ څخه په اړخ تېرېدم خو سترګې مې ورڅخه نه
اړولې چې ناڅاپه له کېږدۍ هماغه نجلۍ د وزي په يوه شوخ بچي
پسې په منډه ووتله ،دنجلۍ له خولې مې په کوچيانۍ لهجه دا
خبرې واورېدې:
خداى دې تر چړې تېر کړه ،زړه دې راشين کړ،ته وار وکړه چې اوي
دې چاره در وکړم.
همداسې يې د پاڼ په غاړه په لويو ګټونوکې ورپسې ځغاستل هيله
يې داوه چې ګني راوبه يې نيسي خو کوچنى سېرلي به کله يوې
اوکله بلې تيږې ته ټوپ کړل،ويې نه شو نيولى زما په اند نجلۍ يې
ډېره ازار کړې وه هېڅ يې پرېښودو وا نه وله،ماته يې هم دې
نندارې ډېر خوند راکاوه او ښه په زيرکۍ سره مې څارله ،په منډه
کې يې ځمکې ته ي ټيو کړ غوښتل يې تيږه راواخلي او سېرلى
ورباندې وولي ،خو بخت يې ملتيا ونکړه لمن يې تر کلوشې ندې
شوه او مخامخ ډېره بې درېغه پرېوته،له خولې مې يو (اخ خى) ووتل
او ورمنډه مې کړه،زه او له کيږدۍ راوتي څونفره يوځاى ورورسيدو
خو په را اوچتولوکې زه پرې مخکې شوم.
بې له دې چې محرم او نامحرم ته فکر وکړم سونه مې ترې ندې
کړل په بل مخ مې راواړوله،دنجلى تندى پوزه او داوړه شونډې په
منځ بېلې شوې وې،په سترګو مې ورته تياره شوه زما ترڅنګ د
و ړو کسانو هم وينه وچه شوه هېڅ ځواک يې نه ره ترڅو نجلۍ
راسره ونيسي ماهم خپل ټول زور راټول او استعمال کړ چې ايله مې

کوچنۍ ناوې

www.samsoor.com

کوچنۍ ناوې

دومره وکولى شول نجلۍ له ځمکې پورته او څلور قدمه وړاندې را
وړل شوي کو کې يې واچوم،دنجلۍ په لستوڼوکې کارېدلې ګاڼه
زماپه کمي

کې بنده شوه چې لستونى يې ورسره راټول او دنجلۍ

لکه د زراغتي ماهي دخېټې پشان سپين
راوو

ي ترې بې حرکته

خو اوي هغه سپين ي کې غرمنۍ ښکالځکه نه وه پاتې

چې دا اوي ديوې مړې نجلۍ ي و.
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